
 ל ו 48

 = בשחוממ יתיברו דדי מה
/ 

-- 

 ח/'ש 8.60 תליאב - מ''עמ ללוכ חש 10.- ריחמה
, 2 ] " 0 7 

 הבחכ | / |
 :תידעלב / ,

11 9 18 



 ל 0 0 =

 0 1 ו

4 



 ריי רוביד
 ה'רבח ןלהא
 קירפ לש ןכודב יתרקיב ,ןמזמ ןכ ,הכונחב
 םש יתשגפ .בשחמה-יקחשמ תדאיפמילואב
 תונוטב ילא ואבש ,םיבר םיארוק לש םירוה
 .םיקחשמב תומילאה לע | תונולת .לש
 לארשיב םירוהה [ ,רבתסמ
 .םיקחשמב תרבוגה תומי םיגאדומ
 חלש ,ב"הראב ,הינ לשומ
 םיקחשמ לש םינרצו ל ינאוביל םיבתכמ

 דצל הנפ לשומה .
 שקיבו םינרציה לש ישי ואה ישגרלו ךנחמה
 ונולועפ תורמל ...רעונה תא לקלקל אל
 אוה ,םיקחשמה דגנ לשומה לש תצרמנה
 םיקחשמ לש םתצפה תא רוסאל הסינ אל
 רשק שי ,יאקירמאה ,לשומה תנעטל .םימילא
 תומילאל תובוחרב תומילאב הילעה ןיב רישי
 תומוד תונעט .היזיוולטה יקחשמב תגצומה
 תורדסו עונלוק יטרס דגנ רבעב ועמשנ
 .םדגנ השענ אל שממ לש רבד םושו היזיוולט
 רתויו-רתוי זאמ ,ךפהלש רמול וליפא רשפא
 תועשבו היזיוולטב םיגצומ םימילא םיטרס
 הז םאה .םיריעצ םידליו רעונ-ינב םיפוצ םהב

 תונקלו רוכמל ,רצייל
 ,תאז תורמל .אל טל

 תומילאה תמר יפל םיקחשמ וגווס היפל ,הגס
 רתוי ףיסוהל רשפאש ,הארנ ,לבא .םהלש
 תורוחשה תויבוקה דצל םירבסה רתויו תומר
 תא לבקל הפצמ !?םיבשוח םתא המו ...ולאה
 !םכתבוגת
 ...16 קירפל רבכ םיכחמ וישכע

 יאר

 בשחוממ יתיב רודיבל ןיזגמה - 2000 קירפ
 מ"עב םירחבומ תע יבתכ :ל"ומ
 ריש ימר :ישאר ךרוע
 ריש היבצ :הנשמ תכרוע
 ינולא רפוע :יעוצקמ ץעוי
 ,בל ךליל ,רהז תימע :םיעובק םיפתתשמ
 ןמנזור קראמ ,ףוסוליפ ןר ,בקעי ןורי
 ,8? ראטס ,יקיר ,ץנב ,ישוי :עובק םיקחשמ
 ' ,יתיא ,ריקי ,תרפא ,יפא ,יחצ
 ורקו'גוק ידג :םוליצ
 טיבש .ד :ינושל ךרוע
 ןור לכימ :יפרג בוציע
 דוולא הרינ :הקיפרג
 ידובע בקעי :קוויש
 :תבשחוממ הקיפרגו רדס

 03-5373906 :סקפ

 .מ"עמו הזירא

 ע םה ונלש םיבתכה לכ

 מ"עב ףרגוטופ :תוחול
 א"ת ,8 רגיא אביקע :תכרעמה תבותכ
 61280 א"ת 28110 ד"ת :םיבתכמל ןעמ
 03-373635 .לט :תועדומ תקלחמ
 .03-374267/8 .לט :םייונמ תקלחמ

 "ינועבצא" טספוא :סופד
 .03-377056 .לט ,"דג* :הצפה
 ,ראודרימד ללוכ ח"ש 120.- :הנשל זונמ ימד

 תורומש תויוכזה לכ
 .תועדומה ןכותל תיארחא אל תכרע
 .דבלב םימסרפמה תוירחאב םירצומה ירי

 185% 0792-9145 * 15 ןוילג * 'ב הנש - קיז

 םייתימא םיקירפו םייעוצקמ םינ

 ישאר טירפת
 קחשמ 2 הקניא :רעשב
 ואר .יס.יפל שדח היצמואדיו
 17 דומעב הבָתכ
 - סירטט ומשו ףורט .6

 םלועה לכ תא עגשמש קחש

 !םינש רשעמ רתוי רבכ
 םיקחשמ תרדיס - םיפיטח 8

 ..יס.יפל לילק ןונגסב

 ד"ומ קחשמ - הרוחש שמש 2
 .וימאותו .יס.יפל

 - םידמה ילוחכל זולב .3
 המישמ ןונגסב קחשמ

 .יס.יפל תיתרטשמ

 הנכות - לור'נ'פאר קור .4
 םישוטניקמה ילעבל תילאקיסומ

 !וזרוטילקת ןנוכ הבוח !םיקזחה
 קחשמ - סקימ סקילפ .6
 .יס.יפל רידא םייטניק םילזאפ

 לע קבאמה - 2 הקניא .7
 הריקס !ךשמנ הירפמיאה תרימש

 קחשמה לש הרצקו הנושאר

 .יס.יפל הזה רידאה

 רומוהה - 3 םינילבוג .7

 .לגלגתהל ךישממ ףרוטמה

 .חצנה ייח ןבא תובקיעב ,םעפה
 קחשמ - ןמזב דובא .0

 .יס.יפל ביהרמ היצמואדיו
 קחשמ - המחלמה תונמא 7
 בסוהש ,ודנטנינז-רפוסל תוכמ
 .ואיג-ואינהמ

 תצק קחשמ - יפמיטסו ןר .8

 ,ודנטנינ-רפוסל ,בזכאמ
 םיטרס תרדיס תובקיעב

 !הרידא םירייוצמ

 | הנפוא - הנאמ לש תודוסה .9
 םידיקפת יקחשמ - ןפיב השדח

 !ודנטנינ-רפוסל

 רפוסה תסריג - ןידאלא .1

 לש יוושכעה טיהלל ודנטנינ

 !?ינסיד
 לזרבה שיא - א ןמהגמ .2
 טיבה-8 תנוכמל אל םעפהו רזוח

 ודובכב ודנטנינ-רפוסל אלא

 !ומצעבו
 לסחמה .3

 - ינויגה לגרודכ .8
 ודהגמל יתוכיא לגרודג

 | הקילדמה הלמנה - לּוז .9
 | .ביירדהגמל םעפה .תרזוח
 היגטרטסא קחשמ - תילוח .0
 ןנוכל םגו ביירדהגמל םיהדמ
 .סס-הגמה ,רוטילקתה

 הריקס - ה'גנינה יבצ .1

 תואסריגה תשולש לש הפיקמ

 !םיקילדמה םיבצה לש תושדחה

 קחשמ - ברק-ודל הנמזה .2
 .ביירדהגמל הלועמ םידיקפת

 ,רזוח קינוס - 60"קינוס .5
 לש רוטילקתה תסריגב ןםעפהו

 !רידא שממ קחשמב הגס

 םינשיו םישדח םירישכמ תריקס
 היזיוולט-יקחשמל יפקיה דויצ -
 םיבתכמ םתס - ראוד קש .0
 .םתס ...םירויצ םגו תכרעמל

 תוצלמהו תובתכ - םיפורש .1

 ,םיקחשמ לע .םכלש תורצק

 !שארבש המו םירישכמ
 - ריעצה ןייטשקירפ .8
 תוקירפמ יכה תויעבל תובושת
 ינלטק רומוהב םולשתה .םלועב

 !דבלב

 קחשמהמ - קינוס - רטסופ .4

 .50א16 03405 שדחה

 בחרומ םיפיט ףסומ - דו 6
 !םיפולב לש םידומע 4

 .תועדומ חול - םיצו

 םיקחשמ - דיפס ודנטני
 -רפוסהו ודנטנינה ,יוב-םייגל
 .זירז .ודנטנינ

 תורצק תוריקס - וטוטוא .6
 .םישדח יכה םיקחשמה לכ לש

 רמג דימת אלש ,םישדח ךכ-לכ
 !םתוא תנכתל וליפא

 םיכתמ ,דימת ומכ ,וןישכעו

 .16 קירפל



 ללושב
 תושדחה

 :ףאוגי
 לש ראוגיה טקייורפ
 חתפתמ יראטא
 .ררחסמ בצקב
 םיסנמ יראטאב
 רתולש המכ גישהל

 .הלש טיבה-64 רישכמל םיקחשמ
 חותיפ תויוכז וקינעה םה הנורחאל
 תוליבומ תורבח םירשעל םיקחשמ
 ,הרויה קראפ יחתפמ ,00₪1א ןהבו

 או \א15 ,קבשלפ יחתפמ
 .דועו 5ו0וזע יחתפמ

 :דבלב םירגובמל
 תרבוח איצוהל תדמוע ודנטנינ
 תרבוחה .םירוהל תדחוימ הכרדה
 לע חקפל דציכ תוצע םירוהל ןתית
 םישת תרבוחה .םהידלי לש קחשמה
 הטוב הפש ,םוריעו ןימ לע שגד
 ,תומילא ,תונמואל ,תונעזג ,הסגו
 ...דועו תוומ

 םימולה'ו בהז
 ירצונה דלומה"גח יחפסנמ דחא הנה
 תונחב | :תיחרזאה | הנשה-שארו
 הלבקתה ,ןודנולב ,סדוראה הרקויה

 בהז יושע יוב-םייגל תירוקמ הנמזה
 עוצעצה ריחמ .םימולהיב ץבושמו
 !הנתמ וז םגו ...ח"ש ףלא 0

 ...תונתמ דועו
 .בשחוממ ך"נת קושל אצי הנורחאל
 הברהו היצנדרוקנוק ללוכ ך"נתה

 אוה .שופיח לש תויורשפא דואמ
 םישועש = ,םיטסינוכיתל | םיאתמ
 הנכותה ,ונתעדל .ך"נתב תודובע
 םישפחמש הלא ןיב טיהל היהת
 -רבל וא תדלוה-םויל תירוקמ הנתמ
 .הוצמ

 טרצנוק

 לש יגיגח טרצנוק ךרענ ןפיב
 .ויקוט לש תינומרהליפה תרומזתה
 תיסאלק הקיסומ ןיב רשקה המ
 ,דואמ טושפ ?יבשחמ יקחשמל
 ךותמ םיעטק הנגינ תרומזתה
 תרבחש ידכ ,םימסרופמ םיקחשמ

 םתוא איצות ינוס םיטילקתה

 .קושל .בורקב אציש ,רוטילקתב

 ..םיניזאמ 2000 וחכנ טרצנוקב ,בגא

 םירוטילקתה יננוכ ולזוי
 לארשי יכ רסומ 61/8 תרבח לש הגיצנה ,הידמיטלומ סקיפרג ל"כנמ ןרוג בקעי רמ
 תרבח לש הלופכ תוריהמב 6-80%1-ה יננוכ יריחמ ולזוי ובש ןושארה קקושה איהה

0 

 תסינכ תא דדועל הרטמב םיננוכה יריחמ תלזוה לע הטילחה ,5/]68247 תרבח
 .וז תמדקתמ היגולונכטמ תונהל םינכרצ רתויל רשפאל ידכו ,םייטרפה םיתבל הידמיטלומה
 ח"ש 1700 לש ריחמב התע דע ורכמנ רשא ,(30088/580) םיריהמ 62-80[ יננוכב רבודמ
 .ח"ש 1290 -ב התעמ ורכמיו

 רוטילקתה תנש
 תנשב - קפס ןיא
 קושל ואצי 4
 יקחשמ רתוי
 א רשאמ רוטילקת

 לכ | טעמכ | .םעפ

 | םישדחה םיקחשמה

 םיאצוי .יס.יפל

 תרודהמב םג וישכע
 העפות .רוטילקת
 :םג תשחרתמ המוד

 .הגס לש םיקחשמב

 | ךהה  םג ךירצ כל
 לכ תא ןסחאל החונ
 הנה זא .םיקחשמה
 תירשפא ךרד
 00 תדכלמש
 תוחונב | םירוטילקת
 .הבר

 הלחה ,תיטירב םיפיטח תרבח

 תאצוהל הגס םע הלועפ ףתשל
 םיארנש ,םידחוימ םיפיטח
 אב ףיטחה .הבמב ומכ תצק
 טלס :םינוש םימעט השולשב
 .הניבגו ץמצמח"חולמ ,תוינבגע
 ,ןבומכ הילגנאב ,ףיטחה ריחמ
 .תורוגא 60-כ םהש ,ינפ 5
 םעטב  ףיטח רבדב המו
 ?דופיקה לש יתימאה |

 םיקתורמה תרזעל ידרוג
 .ם"יללתל תודמול ומרת ,ידרוג תרדיסמ תודמול תוחתפמ ,תבשחמו הידפמוק תורבח
 םיקתורמה םידימלת לש םתרזעל לעופה ,ךוניחה דרשמ לש דחוימ טקייוהפ אוה םי"ללת
 -תיבב תדחוימ םיבשחמ תתיכ םי"ללת המיקה הנוהחאל .תונואת וא תולחמ ללגב הטימל
 -יננוכ םיללוכה םיינשדח דומיל יעצמאב םישמתשמ וז התיכב .ןוסנילבב םידליל םילוחה
 .תודמולו םימ"דומ ,רוטילקת



- 
 ןמנזור קראמ :תאמ

 הטיעכ

 תתתכ
 לש םיקירפ םתא םא
 םתא ,םירוטלומיס
 אוצמל םייושע טלחהב

 םערה-אסכב בר ןיינע
 אסכה .הנומתב גצומש
 לש | האיציל רבחתמ
 לש לוקה-סיטרכ
 בטיה ביגמו בשחמה
 !קחשמב הרוקש המל
 ןמזה לכ דעור אסכה
 הבישי לש השוחת ןתונו
 לש עונמה לע תדמתמ
 ,ל"וחב ריחמה !סוטמה

 ,רלוד 300 ,תעדל םיבייח םתא םא קר
 לש םיחתפמה תרטמ ...ח"ש 900-כ םהש
 רעניש ,שממ יביטקא אסיכ חתפל ,אסיכה
 !ףוסה דע המשנה תא םכל
 ארקנ אוה .ביירדהגמל םג אצי המוד אסיכ

 .םיריועכמ םיריכמ

 ...לקש 60,000 תרומת
 םיקירפ םלשל םינכומש ריחמה הז ,ןכ
 םתאש יפכ !םירוטלומיס לש םיערפומ
 ש-דה לש הזה רוטלמיסה ,הנומתב םיאור
 םיכסמ השולש ,סייט יאת םע עיגמ 6
 ,בגא .םיבוט םירבד הברה הברה דועו
 רוכשל ןתינ היסורב - עטקה ליבשב םתס
 האנה לש העשל יחוסו גימ יסוטמ םויה

 קחשמ תעש לש ריחמ .ברק-תיימדה וא
 45 קר ,תמא-לע שממ ארקנש המ ,וזכ
 םילוכיש םיקירפ שיש רבתסמ !רלוד ףלא
 ...םמצעל תושרהל

 תועבצאב באוכ
 אל קחשמ-תוידי לש ימלועה ןועגשה
 וזש ,דלומה-גח תארקל .דחא עגרל קסופ

 ,םלועב הלודגה תונתמה תפוקת
 ןקלחו תוידי המכ דוע קושל ואצי

 !תוניינעמ וליפא

 הרוצב תידי איה 1.0010 3

 יצח קוידב הלוע אוהו 5-11 ןשקא-אסיכ
 םכילע וב ךומנ רתוי אסכ והז .ומדוקמ
 הבישי ומכ ,המידק םכילגר תא חותמל+
 םע אב אסכה .ץורימ תינוכמב
 תופילחמה ,םירותפכ םע תוידי
 .הליגרה קחשמה תידי תא

 לש הגה לש תירוקמה תילשא תתל ,אסכה תרטמ
 רותפכ שי הגהל .תינוכמ רקיעב רתוי הבוט תואיצמ
 ,ןבומכו .הצאה | ,המילבל ימדמ | ,םיצורימ יקחשמב
 ,לאמשו ןימיל הלש בוביסה םיגצומש םיקחשמו הסיט
 .ןושאר ףוג לש טבמ תדוקנמ
 ...דעור אלו זז אל הזה אסיכה

 ,תיללחה ,תינוכמה תא טווני

 ,וצרת קרש ימ תא וא סוטמה

 יפסיה דו
 .היוצרה ךרדל
 לש "ריחמה
 ,הילגנאב תידיה

 םהש ,ט"שיל 5
 .ח"ש 140 ךרעב
 ,תרחא | תידי
 דמחנ תיארנש
 םע ,דואמ
 םירותפכ השיש
 סנ איה
 עתססגק 2
 תדעוימ וז תידי
 םיקחשמל
 לש ןונגסב
 .בותרה םחול

 תידיה | ריחמ
 ,הביבחה
 95-כ ,הילגנאב
 .דבלב ח"ש
 דוע ,ביבח ןורחאו ןתינש קיטסיו'ג

 .םינווגמ םיבוליש 29 דע לש תונכתל

 ןורתיה .ודטנינ-רפוסל תדעוימ וזה תידיה
 תנכותמ אב רבכ אוהש ,רישכמה לש
 ...תדגז. תשאצ-לו 2 בוחרה םחולל



 םקהמפעה "נדדה
 ו -

 ?הנורחאה בשחמה יקחשמ תדאיפמילוא לש לודגה טיהלה היה המ

 .םסירטט +הנש ינפל שטיהלה היה המו .םסירטטה ,,ןוכנ

 ?םלועה תא עגשל תוחילצמ תולפונ תויבוק ךיא ,ולאשתה זא

 תירגנוהה היבוקה
 .ומצע תא חיכומ סירטטה ןועגש
 לנפל .תפלוח העפות דוע אל יהוז
 עגתשה םלועה |,םינש רשעכ
 .תירגנוהה היבוקה ארקנש קחשממ
 האפ לכש ,הטושפ היבוק ?םירכוז
 . תונטק תויבוק עשתל הקולח הלש
 תא .דיחא עבצב התיה האפ לכ
 לכל בבוסל רשפא היה תויבוקה
 עשת ויה האפ לכבש דע ,םינוויכה
 המכוחה .םיבברועמ םיעבצב תויבוק
 אלא םיעבצה תא בברעל אאל התיה
 .  רדסל ,רמולכ !הרזחב םתוא רדסל
 " היהת הלש האפ לכש ,היבוקה תא
 .דיחא עבצב
 האצי תירגנוהה היבוקה רשאכ
 .לגקלימב הרכמנ איה | ,קושל
 "הל ואצי .םלועה לכב תוכיתח
 < .תוופילא | ...םגו םינוש םייוקיח
 "  רדסי ימ :םהיניב ורחתה םישנא
 : רדסל חילצי ימ ,היבוקה תא ןושאר
 .  ,לבא .דועו הקדמ תוחפב התוא
 "  .ףלח הזה ןועגשהו םינש המכ ורבע

 < האב היבוקו תכלוה היבוק
 תא ףילחהש ןועגשה אוה סירטטה
 "  והשפיא דלונ אוה .תירגנוהה היבוקה
 .םודאה אבצב ןיצק לצא ,היסורב
 . היצלומיסכ ,קחשמה תא חתיפ אוה
 .םיסייט | ...רובע תיבחרמ הבוגתל
 חער* קחשמ םוקמב .ריואה-ליחב
 'הקיפרגו םיילוק םיטקפא | םע
 ,טושפ קחשמ רצי אוה ,המישרמ
 דיחא עבצב ,תוטושפ תויבוקקמ
 לא ולפנ תורוצה .תונוש תורוצבו

 סלטה .רבוג בצקב ךסמה תיתחת
 םוקמב היבוקה תא םקמל ךירצ היה
 .הנוכנה תיוזבו

0 

 טל םיסורה
 ודדומתה אל םלועמ תואבצה ינש !עדנ אל םלועל

 -תירב רשאכ ,וישכעו .םינפ לא םינפ
 םייק אל רבכ ,הקרפתה תוצעומה
 םג ,וישכע ,הזמ ץוחו .םודאה אבצה
 םיקחשמ |םיאקירמאה | םיסייטה
 !סירטטב
 קחשמה םיישיאה םיבשחמה לא
 םיבשחמב רבכ - רהמ דאמ בנגתה
 וניאש קחשמ הז .לעפ אוה םינשיה
 ינועבצ ךסמ אל ,קסיד בייחמ
 קחשמה .486 דבעמ אל וליפאו

 םיבר םיקירפ .דימ קושה תא ספת
 םהלש ףוצרפה תא םיקיבדמ ולחה

 תומודא | םי"ניעבו ,ךסמה לא
 בוש קחשמה תא וליחתה תופייעמ
 אישה תא רובשל הרטמב בושו
 .תוקד שמח ינפל קר ועבקש

 םימאות םייוקיח

 םילולכישו
 הכז סירטטה םג ,בוט רבד לכ ומכ
 קר .םילולכישו םייוקיח לש לגל דימ
 יקחשמ םישימחכ שי | .יס.יפל
 תומש שי םקלחל ,םינוש סירטט
 ..לבא - דועו תונוש תורוצ ,םינוש
 תויבוק םוקמב :לשמל .סירטט והז
 םיעבצה םיציב ליטהל וכרטצת
 לש םינורתסלק ביכרהל וא ,םינוש

 שולש רדסל וא ,םימסרופמ םישיא
 וא ,דיחא עבצב תופוצר תויבוק
 סירטט וא ,קמוע תוצצפ םע סירטט
 וא ,ןמוקימ תא תונשמ תויבוק וב
 .דועו ידמימז-תלת סירטט
 לביק סירטטה ,הנורחאה הנשב םג
 ללגב רקיעב ?המל .המיהדמ הפונת
 הז .םירגובמ םישנא ותוא וליגש
 ודנטנינ ,םינש המכ ינפל רבכ ליחתה
 זאו .סירטט םע יוב-םייגה תא הרכמ



 רוכמל יאדכש | ,טילחה והשימ
 .סירטט קר םהש םידיינ םירישכמ
 ."וב-סירטט" הזל וארקת ,וצרת
 ,ןלנקב רובעל רשפאא יא זאמו
 םירפס ,םיעוצעצ ,הביתכ-לכ תויונח
 תורשע הגוצתב תוארל ילב ,אל המו
 .סירטטה לש םינוש םירישכמ
 רקיעב אוה םירישכמה ןיב לדבהה
 המו .םינפב שיש םיקחשמה תומכב
 רקיעבב ?םיקחשמה ןיב לדבהה
 רשפאמ קחשמ לכ .ןוימידה
 .תורוצ דועב רוחבל
 <, לש הליפנה ןוויכ

 רמולכ) םהל עירפהל התסינו (סירטט וקחיש
 ...(םתוא ןייארל
 -תיב םלואל הסינכב .דבוכמ ןיד-ךרוע אוה יסוי
 שובל ,חותמ דמוע אוה ,ביבא-לתב טפשמה
 ןמש םיכמסמ קיתב דיוצמ ,הרוחש הפילחב
 אוה ןוידה תליחת ינפלש תוקדה תא .סירטטבו
 םוליע לע רומשל שקבמה ,יסוי .קחשמב ריבעמ
 אלמה םשה תא יבתכת לא ,בוט" :ריבסמ ,םש
 וקוק הזיא ינאש ובשחי אל תוחוקלהש ידכ ,ילש
 שארה תא יל הקנמ קחשמה לבא  ...וחרביו

 רבכ לכה-ךסב .טפשמה לש חתמהמ יתוא ררחשמו
 ."דרשמב הדובעה תא יתישע

 "?לחשמ התא םויב תועש המכ" :הנבל >
 ןמזב יל שי ןמז המכ יולת" :יסוי .הנבמ | ,תורוצה
 רשע םימעפל .טעמ שממ הדובעה .ןהלש | רודיסה
 ברעב לבא העש-יצח םימעפל ,תוקה .העונתה בובסה

 דע ברע-תחוראמ קחשל לוכי ינא 57 .לכה-ךסבו .דועו

 *"הלילה-עצמא 3! .םיסירטט םלוכ -
 ילףייעתמ אל התאו" :הנבל "=! תוביסמ ,בגא
 קר - !אל םייחב ?סירטטמ" :יסוי ' תויוכז לש תויקוח
 "!תעגושמ תצק הזמ תאצוי יתשיא םהל שי ,םירצוי
 הסינכב ונשגפ ןמלטיג זר תא וומכ םינווגמ תומש
 ףסא | םילוח-תיבב | הדיל-רדחל .םקזסא - סגאפ
 ול וארקיש ןיתמה זר .אפורה /* לש ריחמה
 םתאש יפכ .ותשיא לא סנכהל 6 \\\\\\א-. .הנתשמ | םיקחשמה
 לכב תדלל הדמע איה ,םיניבמ [- ₪ - | תמרל םאתהב
 הנתמהה רדחב בשי זר .עגר 4 - , רבכו .םהלש לולכישה
 אוה השעמל .סירטטב קחישו , סיככ-יבשחמ וניאר
 .קחישש דיחיה באה היה אל + 5 .לש | לדוגבו הרוצב
 דוע ?הפ תושעל יל שי המ" זר = > לכ בכ ,כ ₪ 3 שיש  יארשא-סיטרכ
 דוע ?ןותיעה תא אורקל םעפ % 7 ! ,דחוימ הלועפ בצמ םהל
 ?הקיטילופ ?תונואת ?תונוסא 9 ל .סירטט ןבומככ אוהש
 יל שי (סירטטב) ןאכ תוחפל 77 םהש | דייינועש | וניאר
 םג הזו .יביטרופס חתמ תצק ,רגתא תצק - יךישכמ וליפאו סירטט
 "וזמזה תא בוט ריבעמ " קבדנ הזה ןועגשה ,רוציקבו !וידר
 !רבד לכל

 דבלב םירגובמל
 םא ,וישכע דע םכל ונרפיסש המ לכ
 חטב ,תוחפל םיעצוממ םיקירפ םתא
 ,םתעדי םאה ,לבא .םתעדי רבכ
 תא םירידגמ םיגולוכיספהש
 ?םירגובמל | קחשמכ | ,סירטטה
 והזש | ,םינעוט | םיגולויצוסהשו
 ,המידק זא ?תרבח-יטנא קחשמ
 ק'זהל לוכי רבכ המ ,ולאשת
 המל ?םימחו טושפ תויבוק קחשמב
 ?2 בוחרה-םחול אלו סירטט
 םייעדמ םירבסה םכל ןתינש ינפל
 םינונחל רתוי םידעוימש ,םינבצעמ
 תובוגת המכ זכרל ונטלחה ,םכיניבש
 ,ןמדלפ הנבל קירפ תבתכ .תויסופיט
 םישנא השפיח ,חטשל האצי
 רמולכ) "הרוצה תא | ולביקש"

 יתרבח אל קחשמ
 ותביבסמ םדאה תא קתנמש ,קחשמ אוה סירטט"
 ןכוסמ הזה קחשמה .הנוכמל רוכמ תויהל ול םרוגו
 .העפשה ול ןיא ,ןוכנ .םימס ומכ
 ;איצוהלמ ץוח ,ףוגה לע תיגולויזיפ
 לע .טלתשמ אוה לבא ,םייניעה תא
 ךפוהו ןקחשה תא טנפהמ ,חומה
 דוב םישנאו .דדוב באזל ותוא
 ,םיללמואו םינכסמ םהש הזמ ץוח
 "!םידלרחמ םירבד תושעל םילגוסמ
 תירוא תיגולויצוסהמ ונעמש וז הנעט
 הרימחהו הפיסוה תירוא .ףסוי-ןב
 םה םדאהנב'" :קחשמה םע דאמ
 םלנושה םיקחשמה .םייתרבח םירוצי
 ושהל ךיא םתוא דמלל םידעונ
 לי יקחשמ אמגודל וחק .הרבחב
 םיקחשמ ,אמאו אבאב םיקחשמ
 נא .םידלי לדגל םידמולו תובובב

 ףיכב תויחל ךיא ?דמלמ סירטט המ

 ךירצש רישכמ והז "?דדוב יא לע
 לכב ותריכמו ותצפה תא רוסאל
 "!תמייק הרוצ

 תונתפאשו תורגב ,רגתא
 המכמ ונעמש ןיטולחל הנוש העיד
 ןעט אל םהמ דחא ףא .םיגולוכיספ
 לח תא סרוה אוהש ,סירטטה דגנ
 םה ,ךפהל ,ץראה-רודכ לע הרבחה

 למס וב וארו קחשמהמ ובהלתה
 .תונתפאשו תורגבל

 קחשמה תא הארת" :ןמלוו רוספורפ
 בשחמ קחשמ לכ .ףוס ול ןיא ,הזה
 הרטמ םימילשמ רשאכ | רמגנ
 תרתפ ,ביריה תא תחתינ .תמייוסמ
 ...רמגה וקל ןושאר תעגה ,המולעת
 .שארמ רורב ףוס שי םיקחשמה לכל

 עגרב .איש ?סירטטל שי המ לבא
 תא ליחתמ התא ותוא תרכשש
 איש עובקל ידכ הלחתהמ קחשמה
 סופיט אוה ךלש ביריה םג .שדח
 אל התא !היבוק - םמעשמו עבורמ
 וא ה'גנינ םחול הזיא חצנל ךירצ
 תא בהואש ימש ,רמולכ .תיללח
 והשימ אוה ,ול רוכמ םגו קחשמה
 ןוצר הברהו תונתפאש הברה םע
 דיעמה קחשמ הז .םייחב חילצהל
 ,חוכשל אלו .תו'גשה חרכה לע
 אל םא הברה הווש אל אישה
 .הרבחה לש אישל ותוא םיוושמ
 תא קתנמ ירמגל אל קחשמה ,רמולכ
 ,דחא רבד דועו .ה'רבחהמ קירפה
 אל ,תויגשהב ךרוצ אטבמש םדא
 וא קיר ללחב התוא םישגהל לוכי
 ,הרבחל קוקז אוה - ךפהל ,דדוב-יא
 אוה םכותב .םירבחלו םישנאל
 < הלש | יש עיגהל חילצמ
 מ קחשמ |



 וימאותו .יס.יפ :רלשכמה
 םיפיטז רימא :קחיש

 לש המלש הרדיס ,(
 םצעבו ,םיקחשמ 7 9

 םיפיטח לע /
/) 
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+ 2. 
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 .תורקל ךירצ היה הז והשיתמ
 םיקחשמל עוושמ טושפ .יס.יפה
 הבתכ הנה ,יוניש םשל הז וישכעו תומרופטלפה ןונגסב
 א דחא קחשמ לע אל | יםיקחשמ השימח לש הרדיס ,עיגמ
 ...( םע םגו ינשההמ קותמ רתוי דחאש
 . ) ..לע אלא | .הבישח תצק וליפאו חתמ ,ןשקא
 תומד .יזיד אוה וזה הרדיסה בכוכ
 .יס.יפל הציב הריכזמש תינכייחו הנטק

 78% - הקיפרג
 םיעקר םע םיטושפ םירויצ
 הציבה .םיטרופמ אל דאמ
 תוריהמב ךסמה לע הענ
 םמצע םירויצה .תוקלחבו
 .םיקותמו םידומח

 76% - לילצ
 תמאות ידש ,הביבח הקיסומ
 אל .הקיפרגה לש ןויצהה תא
 .םישרמ

 77% = קחשמ תמר
 םילק םיקחשמה תשמח לכ
 תונמוימ טעמ םישרודו דאמ

 יכה .קיטסיו'ג וא תדלקמ |
 לא סנכהל ידכש ,לכסתמ |
 ,םיללוהמה םיחצנמה תלבט |
 ומכ תוא-תוא רובעל ךירצ |
 ,שמתשהל םוקמב ,ודנטנלנב |
 !תדלקמב תחא הינשב |

 85% = םייח ךרוא |
 םיקחשמ השימח ,תמאב ונ |
 וקיזחי ,םינוש לבא םימוה |
 .ךסמה לע תועש המכ םכתא |

 םידומח תמאב םהש ,םג המ
 קירפ לכל םימיאאתמו .ארונ
 !ליתתמ

 80% - ללוכ ןויצ
 ימל קה ,דעוימש םיציב טלס
 וניאו ,ןונגסה תא בהואש
 !ידמ ללכושמ בשחמב דלוצמ
 640% וולש םומינימה תושירד
 .ח64 ךסמו אז בשחמ ,ןורכז
 .קיטסי'גו לוק-סיטרכ :ץלמומ
 !חישק ןנוכב ךרוצ ןיא

 פ . 9 .

 .תינכייח
 יפכ

 םיקירפש
 ,םיעדוי םיקיתו
 בכיכ רבכ יזיד

 םירישהמ המכב
 תונוכמב םיקחשמ המכבו

 -רפוס :תומסרופמה קחשמה
 םגו ביירדהגמו ודנטנינ

 בסהל ןויערה .םידיינה םירישכמב
 רוכמל הבשחמב דלונ .יס.יפל יזיד תא
 ..לש ריחמב םיקחשמ השימח םכל

 !לוזב ךכ-לכ קוידב אל ילוא זא ,ונ .דחא



 ...רקויב ארונ אל טלחהב לבא

 תשמחב ץיצנ ואוב ,המידק זא
 :םיקחשמה

 שי תטב ,םצעב ?ןמקפ תא םירכוז 9
 ולש ןכסמ דחא קתוע הזיא תוחפל םכל
 הז יכ רומח שממ הז ,אל םא .קסידה לע
 יקחשמ לש הקיסאלקל ךיישש קחשמ

 ...תא שגופ ןמקפ םעפה ,רוציקב !בשחמה
 תא עולבל םכילע ,ןטק ךובמב .דלנודקמ
 רשפא קרש םירגרובמהה םומיסקמ
 אלש ,תוצלפמהמ רהזהל - ןבומכו
 םיעט רגרובמה דוע םתאש ובשחי
 ידכ ,ןבומכו ...םוקמב םכתא ועלביו
 רחבמ קחשמב שי ,ןץלנעה תא ןווגל
 םגו םיעקר ינימ לכ לע םיכובמ לש האנ

 ,תוריפ ..םימעטמ לש רחבמ ,תוציפ

 ...דועו תודילג

 רבעב אצי רבכ הזה קחשמה םג ₪
 ינלמד םלועב טטושמ התא .יס.יפל
 דואמ קחשמה לש הרטמה .םוסקו

 דואמ
 :הטושפ
 לכל רוזעל
 םירבח ינימ
 םיבוט
 רקיעב)
 (םיציב
 רותפלו
 קותמ ןווגמ

 הרוביגה הציבה :בל-ומיש ,בל-ומיש ₪
 טילחה ביבחה לורט !הלועפל תאצוי
 המכ לוכאלו קוניצב םיציב המכ אולכל
 תחוראל תויתיבח רותב תורחא םיציב
 !הלועפל אצוי יזיד ,רוציקבו .רקובה

 המ ,עגר 9
 ?הפ הרוק

 בוש ןמקפ
 תא | שגופ
 דלנור
 ?דלנודקמ
 םא םג זא
 אל הז
 : 9 ותוא קוידב
 - שי ,קחשמה

-= 

 הברה הפ

 .םדוק והשפיא וניאר רבכ הז תא םג 9
 ,תומרופטלפ .קחשמל תאצוי הציבה / 0

 תחחושמ ,תויעב תרתופ ,םיצפח תפסוא :
 - רוציקבו .דועו םירזומ - םירז םע 05 ל
 ךסבו !םיציב טלס ...ולוכש ,םלש קחשמ םינילבת
 !לוז עושעשו םיעט ,דמחנ ,לכה ה
 ךסב לבא

 דוע | ,לכה
 ימל ןמקפ
 דוע בייחש
 בוביס
 המכ דועו
 םיכסמ
 ינפל
 ...הנישה



 ידמ רצק
 הנהנו ארוק ינא
 לבא ,ןותיעהמ

 ?רצק ךכ-לכ אוה המל
 םילשורי - רפואל םחנמ

 ונחנא :תכרעמה תבושת
 הנהנ התאש םיחמש
 ,ונל ןימאת ,לבא .ןותיעהמ
 רצק ךכ-לכ אל ןותיעהש
 48 אלמל .ןטק ךכ-לכ אלו
 שדוח לכ םיניינעמ םידומע
 .השק דואמ הדובע איה
 םא ,לכה אל דוע הז ,לבא
 תובתכ םע ,םידומע ףיסונ

 ריחמ תא תולעהל ץלאנ ,תוניינעמו תופי
 20 םלשל םינכומ ויהי םיקירפ המכו .ןותיעה
 בל-םיש ,בגא ?לודג רתוי ןותיע רובע םילקש
 הברה תמאב ל"וחמ םינותיעה .הדבוע דועל
 רשע יפ םהב שי ...לבא ,קירפמ םילודג רתוי
 חפנ םג ןותיעל תונתונ ולא תועדומ .תועדומ
 .ריחמה תא תוליזומ םג לבא
 ,דוק דסק ףסומה תא ונפסוה ,ונישע ןכש המ
 ןותיע אוה קירפ ,ךכבו .םידומע 16 דוע ללוכש
 !לארשיב לודג יכה בשחמה יקחשמ

 תיארונ האוושה
 השע םלוג ,(14) םדוקה ןוילגב
 -רפוסל ביירדהגמה ןיב האושה

 םינוכנ אל םירבד המכ םש שי .ודנטנינ
 ,ןושאר רבד :ודנטנינ-רפוסל סחיב

 םייתעבג - ןצינ איבלו לג :ורייצ

 ,ח"ש 599 הלוע יסיסב ודנטנינ
 יריחמ םג .ביירדהגמה ומכ קוידב
 לש ולאל םיהז םיקחשמה
 -רפוסל ,ףוסבלו .ביירדהגמה
 לש ההז תומכ שי ודנטנינ
 לש וזל ומכ םיקחשמ
 םלוגש הארנכ זא !ביירדהגמה
 םא יכ ,םייפקשמ ביכרהל ךירצ
 ,תויונחב רקס תושעל ךלה אוה
 הרוק המ בוט האר אל חטב אוה
 !חטשב

 ןג-תמר - ןמרטופ קחצי

 יפכ ,קחצי :תכרעמה תבושת
 םייתועמשמ םייוניש שי ,עדוי התאש
 ןיב ודנטנינ-רפוס לש םיריחמב
 .רישכמה לש תונושה תואסריגה
 רבסה ונממ ונשרד ,םלוג םע ונחחוש
 לכ לע .העט םא לצנתה אוהו ,ףיקמ
 שיש םיקחשמה רפסמל סחיב ,םינפ
 םא םג .קדצ םלוגש ,קפסןיא ,קושב
 לבא ,ודנטנינל םיקחשמ םייתאמ שי
 תיאקירמאה הסריגל םכותמ האמ
 הברה שי ודנטנינלש וליאכ הז ,תינפיל האמו
 !ביירדהגמל רשאמ םיקחשמ תוחפ

 תא שקבמ ינא ,םולש קירפל
 שי !יבתכמל תוסחיתהה אולמ

 םלוג לש הבתכל שרקב תורעה המכ יל
 רפוסל ביירדהגמה ןיב האוושהה לע
 ריהמ רתוי הברהב ביירדהגמה !ודנטנינ

 יכ ודנטנינ-רפוסהמ
 הקיפרגהו היצולוזרה
 .הברהב םידורי ולש
 ,ןייצל םתחכש םג
 שי ודנטנינ-רפוסלש
 םייפרג םיביכר
 :ומכ םירידא
 ,פחא אס 7
 םא םג .דועו 5
 ןיב תואוושה םישוע
 לש םיהזה םיקחשמה
 םירישכמה ינש
 .םילדבה םיאצומ
 קחשמב לשמל
 אסד אז.
 תסריג ,אסאו ד
 קתעה איה ודנטנינה
 קחשמ לש קיודמ
 .םדה ילב קר הנוכמה
 תא שי ביירדהגמב
 התנושו םדה
 .הניגנמה

 - םיבוט-ןב רינ
 ונוא-תירק

 קרב-ינב - יקסלבר יעור :רייצ

 הברה שיש ,קפס ןיא :תכרעמה תבושת
 .בילרדהגמל ודנטנינ רפוסה ןיב םילדבה דואמ
 רישכמש םיבשוחש ה'רבח שי תכרעמב םג
 ןיא ,לכה-ךסב ,לבא .ינשה לע ףידע םייוסמ
 ןנוכ דבלמ םהיניב םייתוהמ םילדבה
 .ביירדהגמל שיש רוטילקתה

 .םולש ,דואמ תדבוכמה תכרעמל ו
 האוושה םתישעש בשוח ינא

 םתבתכש המ לכ .םירישכמה ןיב המויא
 והז .תמאהמ טעמ קר אוה ביירדהגמה לע
 .ודנטנינ-רפוסהמ בוט רתוי הברה רישכמ
 ודנטנינה תא שי ילש םירבח הברהל
 .ביירדהגמל רובעל םיבשוח םה וישכעו

 הננער - ןולא איג

 חוכיוה ,ונרמא רבכש יפכ :תכרעמה תבושת
 ,חצנל ךשמי םירישכמה ינש ןיב םילדבהה לע
 ,השדח קחשמ תנוכמ עיגתש דע תוחפל וא
 !רוחאמ הברה םימייקה םיינשה תא ריאשתש

 רידא
 ןותיעה לש שדחה םיפיטה ףסומ 90

 ותוא יתיארש עגרב .רידא טושפ

 תושעל ילש םירוה'ת ענכשל יתחלצה

 קירפ תא השועש המ הז !ןותיעה לע יונמ
 !ץראב בוט יכהו יעוצקמ יכה ןותיעל

 דודשא - יליווז ריאמ

 אוה ףסומה לש ןויערה :תכרעמה תבושת
 ןח-אצמ אוהש םיחמש דואמ ונחנא .ןשי דואמ
 ,םיבתכמ תואמ ונלביק םג ונחנא .ךיניעב
 רותה עיגה וישכע .ףסומה תא םיללהמ םלוכש
 !םיפיטב ותוא ץיצפהלו אלמל םכלש
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 ביירדהגמ :רישכמה

 הנשוש יעור .א.פ :קחיש

 תיב תרדיסב תישילשה הרודהמה יהוז
 ינשל המוד רופיסה .טוקמנ לש םימיאה
 ,ליר תא קחשמ קירפ :םימדוקה םיקרפה
 לגוסמש ,המיחלה תויונמואב עדי לעב םחול
 םחלהל ידכ ותיבל רזוח קיר .קנעל ךופהל
 ונבו ותשא תא ופטחש עשרה תוחורב
 .תיבה לע וטלתשהו
 םיבוטה תוכמה-ייקחשממ אוה הז קחשמ
 םיעקרה ,הלועמ הקיפרגה .ביירדהגמל ואציש
 .תיקנע קיר לש ותומד .םיינועבצו םיטרופמ
 .רידא עמשנ תוצלפמה יצופציפ לש לילצה
 .םיעזעזמ םיטקפאבו םדב אלמ םג קחשמה
 ץצופיש ,רזכא סובב ולקתת בלש לכ ףוסב
 הזיא חקי עצוממ קירפל ,רוציקב .הרוצ'ת םכל
 .קחשמה תא םייסל שדוח

 עוז
 תסצ גז תזמז5

 ודנטנינ רפוס :רישכמה
 ןגזתמר - ןמרטופ קחצי .א.פ :קחיש

 םע ,הלועמ שש תוקבאיה קחשמ והז
 םיקבאתמ 12 וב שי .הפיו תינועבצ הקיפרג
 ןמטיה טרב ,םלשומ רמ ,ןרבקה ,הקנטט :ומכ
 הניגנמ שי קבאתמ לכל .דועו הנוזוקוי ,טראה

 קל ₪
 ןודעומה תושדח

 ?תוחנה םילבקמ ךיא זא
 קירפ ןודעומ לש ןויערה ,ןיבה אל ןיידעש ימל
 רתו* םילימב .ףסכ חיוורהל טושפ אוה
 תותפב םיקחשמ רתוי תונקל - תוטושפ
 ?הז תא םישוע ךיא זא ?קירפמ ?קילדמ .ףסכ
 לש תוחנהה סקנפ תא םיגיצמ ,תונחל םיעיגמ
 החנהה יתפסמ דחא תא םישלות ,קירפ
 םירמואו םיכ'תמ .הפוקב ותוא םירסומו
 !קירפא !החנהה תא םילבקמ דימו - "השקבב"

 תודבכמה תויונחה
 :קירפ ישולת תא

 - ביבא-לת ,241 ףוגניזיד - םרא *

 .03-5466111 .לט
 - ןג-תמר ,הוג םורמ זכרמ - טרא-טיב *

 .03-5746670 .לט
 .09-612437 .לט - הינתנ ,46 לצרה - סיסנ'ג
 .04-375858 .לט - הפיח 128 אישנה - קירט
 - ןורשה-תמר ,61 ןיקשיסוא - םיכובמ
 .03-5402604 .לט

 דחא קחשל רשפא .רוקמל דואמ המודה ,ולש
 לע השולש וליפאו םיינש לע םיינש ,דחא לע
 וא בשחמה דגנ וא רשפא ולא לכ תא .השולש
 .רבח דגנ
 ,לבמאר לאיורהו .ישוק תומר רשע שי קחשמל
 !הצוחה הריזהמ ויבירי תא קורזל ךירצש
 -ה ידהואל קר אלו ץלמומ דואמ קחשמה

 ,\אושש

 לקטנטה לש ומוי
 וימאותו .יס.יפ :רישכמה
 ןיקצומ תירק - לקד רימא .א.פ :קחיש
 רבע לבא ,10 קירפב הבתכ התיה הזה קחשמל
 ךירצש םירבד ןומה דוע שיו זאמ ןמז ןומה
 !ףיסוהל
 :לשמל .ולש ןוימדה אוה קחשמב רידאה רבדה
 - הארת איה ךיא איצמהש ןואגה .ןמזה תנוכמ
 םיאטורש ,בינגמ רבד דוע !ןואג שממ אוה
 םסרופמה ןעדמה ,ץלקנרפ תא רבעב
 !ןופיפע ףיעמ אוהשכ למשחתמ
 םיאור רשאכ דחוימב ,דואמ קלח היצמינאה
 ..המדאב רוח השועו גגהמ לפונ דרנרב תא
 דרפ רוטקוד וילע תחונ ,תאצל חילצמ אוהשכ
 !הינש םעפ תאצל בייח אוהו
 איה םימעפל .םיבוכיע תצק שי הקיפרגב
 םכל ןיא םא !תוינש המכל תרצענ טושפ
 םתא - קחשמל וברקתת לא ,לוק-סיטרכ

 !ףיכה לכ תא וספספת
 !הנהמ קחשמ לש םישדוח ,לכה ךסבו

 - אבס-רפכ 146 ןמציו - רוטסגמ
 .09-954640 .לט
 ,2 רפסמ תונח ,רטכר זכרמ - פיטואירטס
 .07-372686 .לט - תליא
 .04-779254 .לט - הפיח ןוירקה - רוסנס
 - הפיח ,40 תורדתסהה תורדש - דיתע
 .04-410285 .לט

 .04-416298 .לט - ץרפמה בל ןוינק - דיתע
 - ביבא-לת ,60 לוריבג ןבא - ק'רפ
 .03-6961826 .לט
 הגידמה רככ ,22 רייאב 'ה - ובמ'ג יעוצעצ
 .03-6959315 .לט - ביבא-לת
 - ןויצל-ןושאר ,88 לצרה - ןושאר יעוצעצ
 .03-9693627 .לט
 - םילשורי ,3 םינושאר תורוד - באז"לוק
 .02-257828 .לט
 ,רוטסגרד ,62 בורזולרא - התוא קחש

 .03-5272013 .לט - ביבא-לת

 ףורטה עצבמ
 לע קנע תבתכ העיפומ ןותיעה לש 6 דומעב
 ,תונקתפרה רצי םכל שי םא .סירטטה ףורט
 2ס.יפ םגו ,קחשל ןוצר הברהו ןוימיד תצק
 םכל חולשל חמשנ ונתנא ,תיבב והשלכ
 תחפשממ 584ו/\88 קחשמ ובו טקסיד
 ?רוקמ סירטט אל והז ,בל-ומיש .םיסירטטה

 רזוח ןמטאב
 ודנטנינ רפוס :רישכמה
 - לאוקנבא ןרע :קחיש
 ןולוח

 רידא קחשמב רזוח ןמטאב
 םחלנ אוה !ודנטנינ-רפוסל
 תשאבו ןיוגניפה שיאב
 תולודג תויומדה .לותחה
 םיבלש העבש שיו
 יכה בלשה ,לבא .םייקנע
 ,ליבומטאבב אוה בינגמ
 .םהתוג תובוחרב עסונש

 עזחא 41. אד 46צ זז
 ודנטנינ רפוס :רישכמה

 הילצרה - םחש ינר .א.פ :קחיש

 לכ העיתפמהו תכבוסמה ,תלתופמה הלילעה
 טסווקב רתויב םישרמה רבדה איה - ןמזה
 .ודנטנינ-רפוסל הזה
 .תונטקה תויומדהמ ,הקיפרגהמ ובזכאתי םיבר
 וסנכת רהמ דואמ .הלחתהב קר הז ,לבא
 טושפ ףוסבלו ,הקיסומה תוכזב םג ,הריוואל
 !קחשמה תלילעמ תאצל השק
 -חוכ גיהנמ ,ליסס תא קחשמ קירפ - הרצקב
 תותיחש הלגתמ הרהמב .יתוכלמה ףנכה

 תופרטצמ תובר תויומד .הכלממב לפואו

 !תושעל המ ךל שי ןמזה לכו ,ךתוא תושטונו

 תא םיאלממ ?םישוע המ זא
 ןאכ עיפומה ןטקה שולתה
 הרשע םיפרצמ ,הטמל
 ,טקסידה רובע םילקש
 ,לופיטהו חולשמה רובע
 ךרדב  רבכ | טקסידהו
 ...התיבה םכילא

 דובכל
 קירפ ןודעומ
 61280 א"ת 28100 ד"ת

 תא ילא וחלשתש הצור ינא ,ןכ
 .ח"ש 10.- ףרצמ ינא .קחשמה

 :םש

 :בוחר

 :בושי

 :ןופלט

 ?יונמ התא םאה *



 פגאא 50א :קחשמה םש [
 וימאותו .יס.יפ :רישכמה
 ינויו איג :וקחיש

 91% - הקיפרג
 םע םיטרופמו םילודג םיכסמ
 לע טבמ ,הקלח היצמינא
 ,תופיה תויומדהו ידמימ-תלת
 .ד"ומ לש דימת ומכ

 92% - לילצ
 ,ןושארה ד"ומה קחשמ והז
 הבוט שממ הקיסומב הוולמש
 !הנהמו

 85% - קחשמ תמר
 ,ידמל הלק רבכעב הטילשה
 המכ וניאר רבכש תורמל
 קשממ םע םיכבתסמ הובח
 ,ןוכנש המ !קחשמ םע םוקמב
 תא בוט בוט ןווכל ךירצש
 ותוא םישל קיפסמ אל .ןמסה
 !ןוכנה םוקמה ךועב

 88% - םייח ךרוא
 םע ובשי ןונגסה יבהוא

 ,םיבוט םימי ומכ קחשמה

 הרוודע ועמו
 םיכובמ םא ,תאז לכבו ,םידיקפת יקחשמל דחוימ רודמ ןיא קירפב
 םה רשאכ םהילע ורתוות אל יאדוב ,םכלש לייטסה הז םינוקרדו

 !בשחמה יקחשמל םיעיגמ

 ?] םיכובמה יקחשמ לכ
 ואצי ,םיבשחמל םינוקרדו
 ,וז הרבח .5581 תרבח תיבמ
 םיקחשמה תא הבסמ ,עודיכ
 הז קחשמ .בשחמל םיירוקמה
 לש םהיכרצ לע תונעל אב
 דצמ םימדקתמה םינקחשה
 קחשמה ,ינש דצמ ,דחא
 תוביבסב | לועפל | דעונ
 .םימדקתמו םישדח םיבשחמ
 לע םייונפ הגמ 17 + ןורכז הגמ ינש םע 386 תוחפל
 ינועבצ ךסמ ,ןבומכו לוק-סיטרכ ,חישקה ןנוכה
 עונמ םע קחשמ והזש ,רוציקבו
 ...לוכידרבכש .יס.יפל טי 6
 אוה ,קירפ ,התא ומצע קחשמב
 .הריזב וייח לע םחלנה רוטאידלג
 לש גונעתה ןעמל תומל אל ידכ

 .תןסזפת :

 ץ5וסא1סופ
 .דזמפ |

 | לצנמ התא ,'גארד ריעה יבשות

 .טלמהל ידכ ןוכנה עגרה תא
 םלוע ךל הכחמ הריזל ץוחמ
 עשרה תכלממ - תוחפ אל רזכא
 הכלממ יהוז ,סאתא לש
 ,םירע  המכמ | תבכרומה
 ] ,ץלרע | דמוע | השארבש
 -ףורגאב הכלממב טלושה
 הזמ ןיררוע אללו לזרבה
 !םינש ףלא
 4 םע דחאתהל ,קחשמה תרטמ
 1 וטלמנ רשא םיפסונ םידבע
 קיפסמ חוכ םיקהלו ,הריזהמ

 | סכמ ךלמה תא חידיו עשרה
 ?רוקמ |עמשנ | .הכולמה

 רבד .םימדוק

 ןיעמל ךפוה
 ונשי וב טסווק
 יסאלקה קחשמה
 רבכע םע ןמס לש
 לכ ,ללכב .קילקו
 לש הלועפה ךרד

 התשענ קחשמה (
 רתוי הברה

 יקחשממ הטושפ

 םידיקפתה

 ןקחשל רשפאמ הז
 קחשמה לש תואיצמה םע דדומתהל

 רשאמ | רתוי
 קשממה םע 4

 הזו יולש

 !בוט טלחהב
 הבוטל יוניש

 םג לח ₪
 ,הקיפרגב
 תנתונש
 ךסמ | תנומת ₪

 ףסונב) .האלמ 4
 תויומדל

 תוירויצה 4
 לש תוריבאה ₪

7 

 במ למה 5
 ךסמה לע הארנש
 אלו לשומיש

 למתס
 ,םימסקה ,תוברקה
 רתי לכו םישחלה
 ד"ומה תולובחת
 ,תוטושפ | ושענ

 לחב הרועמש ימל אל דחוימבו אל טלחהב

 הנבמ םג .םינוקרדהו םיכובמה לש הרבחה
 ד"ומ לש קירפ 5 וניא ,בשחמה תניחבמ ,קחשמה
 לש קירפ םגו == : ] : התא .הרתי תוירוקמב ןייטצמ
 יקחשמ | : 5 : | ,הצובקה תא ךמצעל רצוי
 והז .  ,בשחמ [ש 0 4 4 | םינושה םיעזגהמ תבכרומה

 תצק היהי אוה םירחאל .הבר התא םא ,רוציקבו .קילקו עבצה האנהב ותוא ולכאיו ,תופיצרב לש  קשממ ותוא ידיזלע בוש
 .םמעשמ וליפאו לכסתמ

 90% - ללוכ ןויצ
 ינקחשל קניעמש ,בוט קחשמ
 םהש הממ רתוי הברה ד"ומה
 !בשחמ קחשממ לבקל ופצי
 שממ קחשמ אל הז םא םג
 יתוכיא טלחהב אוה ,רידא
 !ריחמה תא קידצמו

 דחא 5 | םיעזג ולא .סאתאב םייחה
 םירכומה ולאמ םיקזחו םילודג
 .םירחא | םידיקפת | יקחשמב
 שי ד"ומ םינקחש לש םתניחבמ
 םתניחבמ .םיבר םייוניש דוע הפ
 קחשמה ,בשחמה ינקחש לש

 םיקחשמה |
 םיבוט רתויה |[=

 ואציש [₪
 הנורחאל

 !ןונגסב



 ומ 0805 :קחשמה םש

 וימאותו .יס.יפ :רישכמה

 1: 5 א-2- ' תימע :קחיש
 םידמה ילוחכל
 המישמ ןונגסב קחשמב ,וירוה יחצור תא אוצמל אצוי ןייאר קיי'ג

 קושל האיצוה הרייס תרבח רשאכ

 המישמ" םיקחשמה תרדיס תא

 ,011סמ סש51) "תיתרטשמ

 ,ימאנוסט .סלאוו
 םיקחשמה | קנע
 רבד ושע ,הלועה
 םה - דאמ המוד
 תא םתרזעל וחקל
 | רבעשל | רטושה
 ,סטייג לאירד
 -סול | תרטשממ
 ול ונתו ,סל'גנא
 תא בותכל

 .קחשמה טירסת
 ,ןייאר קיי'ג לש וילענל סנכנ קירפ
 ריעה תרטשמב עונפוא לע רטוש
 ,ןכל םדוק םינש רשעכ .'ץיב-ןוסק'ג
 אוה וישכע ,קיי'ג לש וירוה וחצרנ
 .םיחצורה םע ןובשח רוגסל דמוע
 -םויה ייח :םיינשל קלוחמ קחשמה
 ,תומילאב לופיט :םייתרטשמה םוי
 תייבג ,םירצעמ ,םירוכיש םיגהנ
 לש תישיאה הריקחהו .דועו תויודע
 לש תופתושב רזענ קיי'ג ןאכ :קיי'ג

 הונה חש םקהפש) ויבא
 | ,םניבמ | םתאש

 ,(רטוש היה םג
 .ןוסמי'ג לייל
 5: עצמאבש ,רחאל
 קיי'ג ,קחשמה
 -תנואתב ברועמ
 אוה ,םיכרד
 ררחושמ
 ךפוה הרטשמהמ
 יטרפ שלבל
 לש חצרה תיישרפב קר זכרתמו
 .וירוה
 ,ריעה לש רוזאל רוזאמ רובעל ידכ

 ...לבא ,תיתרטשמ

 םי'ג ,רבעשל רטושב הרזענ איה

 \₪ס סו חה !ווח סוסו ,

 קולרש לש וז תא הריכזמ דאמש ,הפמב שמתשת
 וניאש םוקמל עיגהל ךל ןתי אל בשחמה .סמלוה
 יכ ,שקעתת לא ,ןכ םא םג ...לבא ,קחשמל בושח
 םיקיר םירדח הז םש אצמתש המ לכש ןמיס הז

 בשחמה .תולוענ תותלדו
 זבזבל ךל רשפאי אל םג
 םייטוזקא תומוקמב ןמז
 - "זאזואז 1טד"-ה ומכ
 תומוקמ הברה - רוציקבו
 רתוי אלא שממ םימייק אל
 רבדה .קחשמל הרואפתב

 יכ ,לכסתמ יד הזה ₪
 תוארהל ליחתמ קחשמה ₪8 00

 ,יתימא םלוע לש תוצוצינ שש
 הלאה תוצוצינה ,לבא

 !םלוע ותוא ךותל רודחל םיסנמש עגרב םימלענ
 ,דחא רדחמ קר תבכרומ הרטשמה תנחת !בל-ומיש
 ריתומ קחשמה לכ .דועו םיאת ינשמ בכרומ אלכה
 ...לבח !ףוס ילבו ךשמה ילב הלחתה לש םעט
 ,לשמל .םיבר םיצפח לש םמויקמ םלעתמ בשחמה
 חותפל וסנ .ןעטמה אתב תילאמשה אספוקהמ
 ,םיבר םיצפח ואצמת תינמיה אספוקב ...התוא
 תחקל לכות אל םקלח תא לבא ,םיישומיש םבור
 ?ךסמה תא םיטשקמ ?םש םישוע םה המ זא
 וסנ .לייל דמע ,םירדחה דחאב ?תרוקיב דוע םיצור

 טושפ ?וילא רבדלו תשגל
 םתס אוה יכ ,רשפאהיא |

 לספ ומכ םש דמוע
 בשחמה יבגל | .הוועש
 ינוח אל ,םייק אל אוה

 !ותיא רבדל ןתינ אל ןכלו [
 םיטסווקה בורב
 לע הציחל ,םייתוכיאה
 ךסמה לע הגיצמ רבכעה
 .ץפתה לש רצק רואת
 -תדועת !ןונגסב והשמ

 הציחלה ,הזה קחשמב לבא ...הנומת ,ןועש ,תוהז
 תועבצאב םכל םמעשי אלש ידכ האב רבכעה לע
 !םולכ השוע אל טושפ איה -

 82% - הקיפרג
 לע סימעמש ,יפרג טורפ שי
 המ .ינויחת וניאו קחשמה
 םיפי טלתהב םיעקרה ,ןוכנש
 .םיטרופמו

 84% - לילצ
 רישע ,רובידה רמולכ ,לילצה
 לבא ,רוטילקתה תסריגב דואמ
 .םיהדמ אל טלחהב

 75% < קתחשמ תמר
 ,יטיא ,לכסתמ קחשמ
 דע ...תונ אל ,לבווסמ
 והשמ זיזהל םיחילצמש
 386כא םג זאו ,תועש חקולש
 רשפאל ידכ תוקד המכל קוקז
 הצקמ תכלל לכה ךסב קיי'גל
 הצקה לא רדחה לש דחא
 !לנשה

 76% - םייח ךרוא
 הזה קחשמהש ,חינהל ריבס
 רבד םוש .והמ יד םכתא שאיי
 וליפאו ,ךירצש ומכ יושע אל
 תואיגש המכ שי ךסמה לע
 !תילגנאב ההגה

 77% - ללוכ ןויצ
 טושפש ,ינוניב דאמ קחשמ
 .ול הכיתש ימ לכ תא בזכאמ
 רשפא טושפ וזה המישמה לע
 !גלדל



 רופא 00% קגקיא סו :קתשמה םש
 6פ:שוטניקמ :הישכמ
 דהוא :קחיש

 תונהל לכות אמאש ידכ ,בוט
 איה ,םכלש האלומה הריציהמ
 אבא תא ענכשל ,לכ םדוק ,תבייח
 רקיו יעצר בשחמ םכרובע תונקל
 איהש הזירכה רבכ לפא ,ןוכנ !:ידמל
 דע לבא ,קמ-ימאות רצייל ריתת
 וא םכילע ,ץראל עיגיו הרקי הזש
 תונקל ...וא תונלבס הברהב רזאתהל
 תוחפל ,רוטילקת ןנוכ םע שוטנקימ

 84% - הקיפרג
 הרקיע לכש ,הנכות ליבשב
 הקיפרג הפ שי ,לילצו הקיסומ
 עבצ הבהה !תיתוכיא וליפא
 לש רצק ואדיו עטק וליפאו
 תרוחא הארנ ןפלוא לכ .ההומה
 .ןווגמו דמחנ הזו

 95% - לילצ
 תוכיא ,הקילדמ הקיסומ יעטק
 םיבשחמב רקיעב ההובג לילצ
 לצנל םילגוסמש ,םיקזח רתויה
 !לוק-יצוהע העבהאמ רתוי

 93% - קחשמ תמר
 .ינורקע אל שממ יללכ ןפואב
 לק המכ שיחמהל ידכ לבא
 ידכ ,הנכותה תא ליעפהל
 אל וליפא איה ל"וחבש תעדל
 עטק !הכרדה רפס םע.האב
 ...לכה ריבסהל רומא ואדיוה

 94% - םייח ךרוא
 ףוס-ןיא ביכרהל רשפא
 הרשעב ,םיעטק לש תויורשפא
 ו
 לש תועש חיטבמ טלחהב
 הקיסומ בהואש ימל האנה
 םיערפומ תומולח ול שיו
 ...ןנוחמ אל יאקיסומ תויהל

 91% - ללוכ ןויצ
 ,נהמו תניינעמ הנכות
 תיפרג תוכיא ןיב תבלשמש
 תולקו תילאקיסומ תוכיאל
 וגאדת לכ"םדוקש קר .הלעפה
 הל ןיא .שוטניקמ םכל היהיש
 .יס.יפל תואסריג

 לור'נ'פאר קור
 ?הקיסומ תצק תושעל םכתעד המ

 קיטסיו'גה לש ףרוטמה ץורימהו םיקחשמה תרגישמ תאצל

 ?בהאת אמא םגש תילאקיסומ הריצימ תונהלו

 ,רוציקב .דועו ןורכז הגמ 5
 הרומתב ,הרדאוק שוטניקמ
 יושע ,רלוד םיפלא תנומשכל

 יאדכו .םכתא קפסל
 הברה הזה קמהש ,ונימאתש
 486 בשחמ לכמ בוט רתוי
 !םיריכמ םתאש
 ו םתאש ירחא ,וישכע
 ₪: רסחש המ לכש ,םיענכושמ
 ,שוטנקמ הז םייחב םכל
 האלפומה הנכותה לא רוזחנ

 !פופ יבכוכל םכתא תכפוהש
 אל איה ,תמאה ןעמל זא
 םכתא ךופהת קוידב
 ,הרטיגה לע | םיזואוטריול
 הקיסומ ינמאל אל חטבו
 וליפא םייעוצקמ םיאקיסומ .םידבוכמ תיסאלק
 ןיא יכ ,וזה הנכותהמ ןבצעתהל תצק םייושע
 ?הל שי ןכ המ זא .הנחלהל םילכ הברה
 םיעטק תונבלו ביכרהל תרשפאמ הנכותה
 ,ונכט ,ייגאר ,פופ) םינוש תונונגסב םילאקיסומ
 ולאל רקיעב תדעוימ הנכותה .(המודכו זולב
 םג איה .ילאקיסומ עקר וא ןויסנ םהל ןיאש
 .הליעפהל דומלל ידכ בר ץמאמ תשרוד
 ,ךירדדמ ובו רצק ןוטרס עיפומ הלחתהב
 המ לע הטושפ תילגנאב םכל ריבסיש
 םיפצר רוציל ידכ ךיאו יתמ | ,ץוחלל
 לכות אמאש ידכ ,םתוא רומשלו םילאקיסומ
 ...הידידי לכ ינפב הריציב ראפתהל
 יוצרה ילאקיסומה ןונגסב םתרחבש ירחא
 תונונגסה תרשע ןיבמ ,םכילע בוהאהו
 הרשעב | רוחבל | ולכות | ,םימייקה

 הל

 תא השע סורק סירק" 62-הגמל
 הנכות אל וז ,בגא ."ילש ואדיוה

 שי  .תינכפהמ אל וליפאו הנושאר
 ,הז גוסמ תונכות הברה דוע םלועב

 וו
7 

 ו[ /
 | 000/00 7%יי

 ו | 1

99999999 

 םיעטק
 וצר רדס לכב םתוא רדסלו םירצק םילאקיסומ
 ןיא םא .הרמוח ...תארקנש הנטק היעב שי ןאכ
 ,תוחפל ןורכז הגמ םע ,קזח קיפסמ בשחמ םכל
 ,וישכע !םיעטקה תרשע לכ תא בלשל ולכות
 50%6---ה לע רבכעה םע עיבצהל לכות
 רשא דע ,בושו בוש עמשות ךתריציו 2%
 הנכותהש ,ןבומכ ."רוצע" רותפכ לע ץחלת
 םיטקפאו םינוש םילילצ דוע ףיסוהל תרשפאמ
 תדלקמה תרזעב .המודכו תוגאש ,תואירק לש
 .ןגנל שממ וליפא רשפא
 ,םיבשוח ונחנא םג הככו ,םיצור םתא םא
 ןיעמל הקיסומה תא תכפוה וזה הנכותה
 קחשמה תא יפואב ריכזמ טלחהב הז .קחשמ

 תעבוק ןכ טלחהב וזה הנכותה לבא
 לילצה תוכיאב םישדח םיטרדנטס
 !הלעפהה תולקו



 דואה בשחמל תולקת ןוחבא .1

 םיבשחמ תותשר תודוסי .2

 רעונל בשחמה תודוסי 5
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 והכול נול \ %\ 72117[[  ךםצה
 וויינע םיניבמה
 יארוקל םויה דוע ףרטצה
 529ו( םיבועחלה |וחר'

 ןברוק לופיל הביס לכ ןיא . | | 0
 םיריחצל ,יוקל תורישל : .

 םיינפרה םיפוריולו םיעקפומ

 לארשיב םיישיאה םיבשחמה ןיזגמ

 תפטוש היצמרופניאב ךתוא ןכדעי

 .תורשבו השיכרב ךתוא הווליו

 חט 169 יתנש יונמ 4 לש

 (מ"עמ ללוכ) ,

 תויוצצורתהו ןמז ךוסח

 דוע ה !תורתוימ !א3'ה ת\שוק תרסא ת/6וק

 ארוקל םויה 6316 [6 תויל!א'זה
 ק6צצ/ס 31 כ ₪

 םייונמ 'חמל םויה דוע הנמ םיפסונ םיטרמל

 דךנר וידדנר-ב רש גרוכנ> -בו2 24 ררנדכ תרררי:וש :ובאררו רכמצ ןכ
 (רברגכ:ב ןזנזכ) ,>ץ ,6 .5 ,34 .5 ,2 ,ד

 דיקפת+יתדובנג סוקמ החפשמ+משנ

 סקפ לוט חולועמל תבותכ

 :זנ"גכב (נתתוקפהג םיב שחזה םישנא תדוקפל האזומה תאזב תפרוצזמ

 ףקותב סמ סרנייד עטראכרשיעהזיו ילש יארשאה סיטרכ תא ובייח
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 תואאוא :קחשמה םש

 | ן ןדרי :הקחיש ] ו וימאותו .יס.יפ :רישכמה

 םיוולמ אל םה םא םג ,סירטט לש ןונגסב ,הבישחו ,םילזאפ יקחשמ | ,קתרמ אל הזכ חיתפ ירחא ,וישכע
 סקיימ סקילפ - םכתא דדועל רשפא
 .הקיסאלק תויהל םיכפוה ,םימישרמ םיטקפאו הרידא הקיפרגב | = םיטקפאבו הבוט הקיפרגב הוולמ ןכ
 ...הזה ןונגסהמ קחשמ דוע אוה סקימ סקילפ דחא | ,השעמל !םיבוט = םיילוק
 = לש | םיכשומ רתויה םירבדה

 ושיח 0 הברה ךירצ ,קחשמה | םידדצה מש , סה ,קתשמו | | , 0 ה | 5
 : ו ו" ה לש םילזאפה תעשת תא רותפ | , ל רשוכ ,ןוימיד | ידכב ,לבא | .ולאה םייטתסאה

 .תונלבס
 ,ןושארה לזאפב

 תוריפס ארקנש 87% - הקיפרג
 שי ,תועתעתמ קחשמה לש הקיפרגה
 םירודכ העברא םירויצ העשת לע תססבתמ
 םיינועבצ םע ,םיביהרמ םייטניק
 לע .םיבבותסמו .הקלח היצמינאו תוינועבצ
 םיבבותסמה םירודכה תדחוימו תירוקמ טלחהב
 םיימש םיפקתשמ !הנימב

 עקרו םילוחכ
 -תול ומכ ,תוצבשמ 86% < לילצ
 דימו ,הב ןנובתהל וסנ .תבבותסמ תא ועמשת ,עקרב .בוהצ-םודא יעבצב ,טמחש ילקיסומ עטקב הוולמ בלש לכ

 .םיניעב לבלבתמ והשמש וניבת | דוקיר ,ןילפוז טוקס לש תיראלופופה הניגנמה טעמכ רמול רשפא ,רכומ
 הנומתב ץבשל וסנ | ,ץשכעו הברה הוולמ הקיסומה ,עדוי אלש ימל) םייטגרה תא םימאות םילילצה !יסאלק
 !לזאפה יקלח תא ,וזה תערפומה הנומתה ךותל .(ןילפ'צ ילר'צ לש רקיעבו ,םיטרס םיסינכמו םילזאפה חור
 ,תידמימ-תלת הנומת וזו רחאמ !לזאפה תוכיתח תא ץבשל םכילע וזה תיטניקה !תינרדומ תונמוא לש הריוואל

 םא קרו ךא התוא רותפל וחילצת ימל .רֶשֶא ןמאה לש וירויצ יומד ,ינשה לזאפה
 !לצה ...ירחא ובקעת | םירויצב החמומ היה רֶשֶא (..בוש) עדוי וניאש 9500 = קחשמ תמר
 לתשמ | םייבמ | םתאש | יפכ | .תויטפוא תוילשא םירצויש םירויצו םידמימ-תלת ךירצמש ,דאמ השק קחשמ
 תונורתפב רבודמ אל ,תואמגודה עקר לע רוחשב םירופיצ תקהל לש רויצ ,לשמל הנחבה םע הדח תוננובתה
 ירוחאמ .םילזאפ םתס לש םיטושפ | םא לבא ,םירופיצה תא תוארל ןתינ רוחשב .ןבל דעוימ אל טלחהב !הקד
 הנטק תדוכלמ תאבחתמ הנומת לכ | םירויצ .תונבל םירופיצ םיאור ,עקרה לע םילכתסמ םירבכע-יזחופו .תונלבס-ירסחל
 ימל קר ירשפא ןורתפה .תמכחותמו הנומתה ןיב םילבלבמש קר אל רשא לש םירחא תדלקמו

 !הבוט תיבחרמ היאר שלש | הביטקפסרפה תא ךופהל םיחילצמ אלא ,עקרל
 תוורשפא עברא רשפאמ קחשמה םיקוחרכ םיבורק םירבד תוארל ןתינ :רמולכ 90% - םייח ךרוא

 ולכות וב ,דיחיל קחשמ :תונוש | גוסה הזו .ונלש תוננובתהה ךרדב יולת לכה ,ךפהלו ה ה ו
 וא תונוש ישוק-תומרב ,דבל קחשל | הבית-דלש לש רויצ הרואכל .ינשה לזאפה לש . 3 0
 בצמב .תמילוסמ הנומת לע ןמאתהל 6 : .
 תורמל ןמז תלבגה םוש ןיא הז ךסמ םכל שי :מנשה 7

 םייניעה לומ דמו ועשהש

 0 ולכותש 5 0 0
 , .קת] הלחתהבש ,םג המ .ןמז ךהואל

 אוה ,ינשה בצמה .םיילוש םיטרפ קד דואמ הבההל וקקדזת תו המכ דעו םיקלחה רפסמ תא
 לכ חינהל ןכיה ועדתש דע

 בצמה ומכ קוידב .ןועשה דגנ קפ ,
 קיפסהל םכילע לבא | ןושארה ב א 7
 .ןמזב תונומתה תא םילשהל ן אצי דיתעבש
 דעל םידעוימ םיפסונה םיבצמה .תופסות

 ,ןושארה בצמב !םיקירפ העשת ה
 בצמבו ,םירבחה םע הלועפ ופתשת 93% - ללוכ ןויצ |
 שארב-שאר ודדומתת השעמל ,ינש ,'הוקמ םילזאפ קחשמ והז |
 !םכירבח דגנ עם ֶּ הווהמש קחשמ .דחוימו הפי |
 ןוטהקה-ילזאפל יתימא ףילחת |



 .רובידה תומ ובו תיפרגה | כיאנ
 = יתשל םיסחיתמ רשאכ , ,ולכו

 הקיפרג ןהל שי  ,תואסריגה
 םיעקה םע | ,היפויב .תממהמ
 םיטקפא ,המישנ-ירצוע | םיפונו
 ,ןשקא הברהו םימישרמ םיילוק
 ךירצ | ןהילע | תוינונקו תוברק
 !רובגל

 ?דיאורטסאב הטילשה תא שופתל חילצי ,לוגדה | ךירצ היה ודרודלא ,ןושארה קחשמב
 אצוי ,ודרודלא לש חומה םומח ונב ,הפלוהאטה | .הירפמיאה יקלח תעברא תא דחאל
 דוגינב תאז השוע אוה .שדחה םויאה דגנכ ןוזפיתב םייאמ ירותסמ דיאורטסא ,וישכע
 ונוצרל רומג דוגינבו הלודגה םינקזה תצעומ תצעל לש לקשמה יווישו הוולשה לע
 !לבא לש ךשמב התנבנש ,המודקה הכלממה
 קסיד תסריג שי קחשמל 1 הקניא ומכ קוידב רוביגה ,רגא םאה .םינש תואמ

 תסריגו

 5506 = הבה |
 94% - לילצ תואסריגה

 92% * קחתשמ תמר -

 96% - םייח ךרוא לבא
 93% - ללוכ ןויצ תונוש

 !םינילבוגה לש רומוההו תרוטמה ,םיעדוי םתא
 ומכ ,םייק הזה קחשמהש
 ,2 הקניא 4 ₪ ' םיקירפ םתא יכ

 קחשמ ' [ רדחבו | ,םייתימא
 אציי הז ססונתמ רבכ םכלש
 יתשב י ,ולש רטסופה
 .תואסריג ₪ : םכל קינעהל ונחרטש
 תסריג . .תונויליג לנש | ינפל
 .תוחפל 386 בשחמ תשרוד קסידה חלשיש ,רסחש ימל
 תיבונס איה םגש ,הינשה הסריגה םש ףורצב ,לקש 0
 תסר'ג איה ,היתושירדב ידמל היהת איהש ימל חצנ ייח קינעת | !ןותיעה תא חלשנ ונחנאו ,תבותכו
 ...רוטילקתה ץירמת איה וזכ ןבא .ותולעבב םתא םעפה .סלכ'תל וישכע לבא
 ,דוב ךלמלו הניסק הכלמל הבוט | יאנותיעה ,טנואלב תא םיקחשמ

 ,םהיניב .תורחתהלו בירל ידכ | 6081185 | אמש8פ-מ | רשכומה
 םישיש ןושארה תויהל הרטמב האקתפרהל ואצת דחיב ?םירכוז
 ץורימה ךותל .והד* תא הילע יהוז .תימלועה ןחה-ןבא תובקיעב
 הצור לכה-ךסב אוה .טנואלב עלקנ הזה טה ,הקיתעה תרוסמה יפלש ,ןבאה התוא

 תובוטו תובתכ קפסל :
 88% - הקיפרג ןותיעה יארוקל םיפוקסו
 86% - לילצ רבד הרוק ןאכש אלא .ולש
 יצחל ךפוה טנואלב ,רזומ
 899% - שמ תמר ,ישכעו באז יצח ץילבוג
 0 תא 5 קיפהל 7



 .סיסירפ ןלהא

 .הלא לכל סלעתהל יתטלחה זא .סיכתכפ תורשע הפכ ןחלושה לע יתאכמו תכרעפל כ .תולאש סכל תורסת אלש החור יגא
 לכא .ילא התו ותליש ,ירוקמ לייטס והשפ ,הלאש סכל שי סא זא \הלאשה התוא תא כושו כושו כושו כושו כוש יתוא ולאשש
 ..סיקחשפל תוצלפה שסכל אל ולדתשת ,רכד דועו .ספדומ יוצר ,רורכ די-כתככ סכלש תולחשית וכתכת ,תחא השסכ סר יל שי
 .0ו780 ,ביכא-לת 29.10 ד"ת - קילדמה סירפ תכרעפ - ריעצה ןייטשסירפ :תויולג יכג-לע ותליש ,תולאשה תזו

 ![6 ןיישסקירפ 3|בכ[
 רשקה תו[66 האכ קת|א [!60[ יתיגר
 :םיי'רלהָנא

 ג תו[ו!א םשסיס רשסאאה [6 תו6[ק סאה

 ?םיירלַהְנִאִּת [8-

 םג תו[וא ןשיה 60-הגאה 10 סיקס'3 סאפ ב

 ?וו סס-ּתָגאַּת [א

 ןכיפו| ,3ר6[ ודו זסח6585 2: 'תא 4
 ?םי[0וריכ 0/6091 היתי 6%

 %/[חה[ ר69% !כ סוקא םי[0וריכ 6' סאה ?7

 ?תו67₪ תק

 םילשורי - והילא קיציא

 ,תויליבד יד ךלש תולאשל תובושתה

 םג .ב .ןכ .א :שי המ הז ,תושעל המ לבא
 .ןכרצל ריבשמב הסנ - בורקב .ג .ןכ
 םשמ אל - רוציקב .יביבא-לת ינא .ד

 .עדוי אל שממ ינאו

 רקי קירפ
 /6]3/'ן-רפוסה תא %יראא י[6 .י[ ר/(א אן

 ?רוחב[ יאכ 6 .םיירלהגאת תא ג [6

 רמוע - יקטולפ ןולא

 קר !בוש הז תא יל השעת לא !אל

 ,םלש דומע םלוגל יתתנ םדוקה ןויליגב
 ץב םילדבהה תא ריבסיש ידכ
 ,שפחו תונחל ץור זא !םירישכמה
 !14 ןוילג תא ,תורנב

 !סו[6 קירפ]
 יקחשאא םי[!< רת" בשחאה 'קחסא ודא

 יקחסא הכרהס ,רוכ+[ קיר ,ןכ!אכו ?היני![שה

 תירפס 93!ר6 'א ?קי'תעה[ 7096 כ6חא

 תא !6 7/70/ קיר2 היָיו![6 יקחסא [6 תצכ!כא
 /ק]כת תא !א םיר!הה

 ת[קאה תא 0069[ 696 ןכ'ה 6

 ?12 |!'[גכ סתאסר'פ6 ,''ר?הנא]

 דודעא - ןינייש רמות

 יקחשמ !ךתיא ילש בלה | ,רמות
 !םלועה לכב ארונ םירקי היזיוולטה
 ענ קחשמ לש וריחמ ,לשמל הילגנאב
 .ח'ש 200 ךרעב םהש ,ט"שיל 49 ביבס
 אל םיקחשמה לארשיבש ,רמואש המ
 םילוז רתוי םימעפל וליפאו םירקי ארונ
 !ל"וחמ
 תמאב איה ,םירקי םיקחשמהש הביסה
 תורמל) םתוא קיתעהל רשפא-יא יכ
 ןבומכ איה בשחמ-יקחשמ קתעהש

 תולצנמ תורבחה .(תיקוח אל דואמ

 .םאתהב םיריחמ תוחקולו הדבועה תא
 ,רשפא תדלקמה תא לבא ,ונל רצ
 -כ ריחמה .ל"וחב קר גישהל ,םייתניב
 .רלוד 0

 0וקירַפ |[תא
 :תו[אס 3 י[ ₪

 769% | ןכ'ה

 ?ם'יר גאז

 תרואת יוכ\ תו]ת!]6 תוי!ןח 6' 996 2

 ?ביירלהגא תסיכר ןאוכ [ק/!וקא ןוסאנא

 /?]6//)-רפ!סה ןיכ סיקחשא[ אתא 0י סאה 3

 ?םייר?הָנא]

 תי0!ח[א | תי7' 6[

 םי-תב - הילא ןובליס

 תונושארה תולאשה יתשל הבושתה
 לש תושרומה תוונחה לכב - ההז
 תשרב וליפא קודבל הסנ .לארשיב הגס
 !ןכרצל ריבשמה

 רצ ...איה תישילשה הלאשל הבושתה
 םוש ןיא !אל טלחהב טלחהב לבא ,יל
 !תוביריה תורבחה יתש ןיב םאתמ
 אלו הגס אל לבא ,דמחנ ךלש ןויערה
 !לבח תמאבש המ .ותוא ובהאי ודנטנינ



 /ס6[1 רימ3ה ןיי60קירפ[
 -[ ותא [יפכה[ יאלכ אה ,3865%א כ0מא י[ 6'

 ?3860א

 הננער - דלפנזור ינור

 אלש המל זא ,רתוימ ףסכ ךל שי םא
 23586 לע רשי ךלת

 /0001-ת [י'60ק'ר8[
 :תו[א66 תאכ י[ שי

 ?י0./יפ[ 2 סי [י[ג קתשאה [6 !רימא הא

 ?]2 000 06/69[ 769% ןכית .ב

 ?קחסאה [6 םי]וי3ה תא ג

 צ"לשאר - גרבצרווש רואיל

 תא ארוק אל טושפ התא !רואיל רואיל
 אל תמאב ינא ...ךירצש ומכ ןותיעה
 אל לבא ,ןותיעה לש ריחמה המ עדוי
 יעוצעצ" תונחב ,ךלש תיבהמ קוחר
 ,לחשמה תא תונקל לכות ,"ןושאר
 ,הפי גהנתת םאו ,םיבוט שממ וינויצש
 שולת ןתתו קירפ תא םהל הארת
 תא תונקל לכות זא ,תוחנהה סקנפמ
 !לוזב שממ קחשמה

 ,קירפ 6
 ,0'כ-64 רג/ת [2 יתארק .תכב!סא תיאכ י[ סי

 0/6 'ת]בה! 6'ב-24 [6'\-!₪'ןה [8 יתארק ו

 6!7-!₪[[ סי 6יב האכ 16 66 תכראא |[
 יא תא ?!איג-!6'ןהא ב6 רתוי ראית סאה

 תי3י 0י !6י\-!₪י[[ סאה! ?תוןק[ יאלכ סהא
 ?םיר!תפכ ת0י6 סא

 םולש רוצ - ידעלג םדא

 הרומא יראטא לש ראוגיה תכרעמ
 רתויב תמדקתמהו תללכושמה תויהל

 רתוי הל שי .היזיוולטה יקחשמ קושב
 ןנוכ םגו םיקזח רתוי םידבעמ ,םיטיב
 -ואינל ןיא ןיידע הזכ ןנוכ .רוטילקת
 תעמש התאש ,תועומשה יפל לבא ,ואיג
 הזה ןנוכה תא םיננכתמ םה ,ונחנא םגו
 ?הארי הז ךיא .תושדחה תוכרעמה רובע
 .םיעדוי אל ונחנא ןיידע
 ,םייתניב ,הנוק יתייה אל ךמוקמב ,לבא
 .ואיג-ואינה תא אלו ראוגיה תא אל
 םלועב םיקחשמ הברה םהל ןיא ?המל
 םא .לארשיב םיקחשמ תוחפ דועו
 ךל ןתיש ימ ןיא ,לקלקתי רישכמה
 תונוכמ ולא - רוציקבו .םינוקית תורש
 .שדוקה ץראל ולע אל ןיידעש ,תורידא
 לע ךל זא ,שקעתמ התא םא ,הרקמ לכב
 הברהו שידח רתוי הברה אוה - ראוגיה
 !לוז רתוי
 השיש םע תידי םג שי ואיג-ואינל ,ןכו
 !ליד גיב .םירותפכ

 ![6 ריאה ןייש6קירפ [6
 -רַפוסה [6 60-ה תכראא [2 [!60[ יתיר

 63ת ₪ 'תא ?6 .הא3' 6[ ?!א6 ,!?]6/')

 -רפוסהא ?ר9]כ רכאת איה סאה! ?הריכא[

 -רפוספא ק[מכ !% ,תיאא3א תכראאכ ,!36/']

[//7/?[6 

 הבייט - ףסוי סמש

 תאצל תדמוע הניא ודנטנינ !הבזכא
 -רפוסה רובע רוטילקת תכרעמב
 לכב אלו יאמצע ןפואב אל !ודנטנינ
 תננכתמ םנמא ודנטנינ .תרחא הרוצ
 תארק יאדוב וילע ,שדח רישכמ
 ודנטנינ ...לבא ,םימדוקה תונוילגב
 תנעטל .רוטילקתב הנימאמ הניא

 יטיא רוטילקתה ןנוכ ,הרבחה יסדנהמ
 ,ןכל .םיריהמה םיקחשמה רובע ידמ
 תוטלקה םע דובעל ךישמת ודנטנינ
 םירופיש ורבעי ולא תוטלק .תונשיה
 !ןורכז רתוי טולקל ולכויש ידכ

 סיא0תה |ב קירפ]
 ?8וז תג הא 75 קירפ תא ניסה [וכי ין קיא

 ?₪866087ד5 ה הא ?₪564 ה הא

 הילצרה - יבצ-ןב ירוא

 רשפא רחא ןשי קירפ לכ וא 5 קירפ תא
 ח"ש 9 ונילא חלש .תכרעמב גישהל
 רשקבו .ןותיעה תא ךילא חלשנ ונחנאו
 איה ,טיב :תוניינעמ רתויה תולאשל
 איה ,טייב .בשחמה לש דוביע תדיחי
 לכה ךסב איה הגמ הלמה .ןורכיז תדיחי
 = טייבהגמ ,רוציקבו .תיזעולב ףלא
 .בשחמה לש ןורכז תודיחי ףלא

 ןיי'66קירפ[
 תכ תוןח[ יתכ[ת .י!קיח ₪!ה6 ,היירלהָנא י[ 6'

 .סוריצ.יס[ רכומא ₪96 ,יתיאר! !תו6 יתינק

 63ח ירוקא .ביירלהָנא 'תיאר ,תרח< ת!]חכ

 תא תוןק[ [כ6 סאה .ם/רי?'ס[ רבוחא

 ?י[ 06 ביירלהָנְא[ 0?תה ם/רי?.יסה

 ביבא-לת - ךישלא לט

 חוטב תויהל ידכ ,לבא .ןכ - ?סלכ'ת

 תא חק ,ךירצש ומכ דבוע לכהש
 ותוא רבחל הסנ ,תונחל ביירדהגמה
 .םיקחשמ המכ וילע ץירהלו ,םור.יד.יסל
 לבא ,00-א םאתמל קקדזתש ,ןכתי
 דובעי אל קסעהש הביס ןיא ,לכה ךסב
 .ךירצש ומכ
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 ,ןבומכ .קסידה תא ונל םותסת אל םגשו תצק םימעפל םה םייתפרצ םיקחשמ
 .אצי ,םירחא הברה ומכ ,הזה קחשמהש לכש ,הדבועב רבעומ טלחהב הז .םינושמ

 םיקסיד | תרודהמב .םינושמ | םיתפרצה
 תרודהמב םגו -תועדל יד זא ?אל
 !רוטילקת תומודק
 ץמאמה רקיע םיפיטוארטסלו
 עקשוה קחשמב רבכ ץראל .םיישפיט
 רבדה .םימוליצב םיקחשמ המכ ועיגה
 טלובש ןושארה ולגתהש | םייתפרצ
 םה קחשמב ןיעל = םילודג םיטיהלכ
 המ םג הז !טרס לכב ומכ .עונלוקה יעטק .?םינילבוגה תא ?הקניא תא םירכוז .דאמ
 טרסל ,םצעב ,קחשמה תא ךפוהש |תיבמ קוידב ,הזה קחשמה םג עיגמ וישכע
 ,קחשמב .יביטקרטא : לש - לש | רצויה
 קירפ ,ללכ-ךרדב ונרכזהש םיקחשמה
 דיקפתה תא לטונ ₪ ןייפאתמ אוהו עגרה

 ותרטמו ישארה | םינותנ המכב
 תארקל םדקתהל :םימיהדמו םיקתרמ
 .המולעתה ןורתפ ,אלמ עונלוק טרס
 טרסב םינקחש םע
 ,יביטקארטניא ><? העונת ,םייתימא

 החנמ-וק ךרואל תאז תושעל ךירצ ןקחשה

 ,בוט היהי קחשמהש ידכ .הנותנ הלילע לש
 ןיבל ןקחשה ןיב קודה רשק תויהל ךירצ

 -תלת תונומת
 .םיביהרמ םייטוזקא םיעקרו תוידמימ
 תקפהל התוותשה קחשמה תקפה ךילהת

 ,ת"ומדה לש תישפוח

 ,הנוכמה עונלוק טרס

 רמולכ .דווילוהב
 .בשחמל ילוא ,החילס
 ימוליצ בור תקפה
 קחשמה תצק קחשמה
 ושענ !תכבוסמ רתוי

 ,ןפלואב רבכש | יפכ
 םיעטק ומלוצ ,הריוואה תא רוציל ידכ ,לבא
 ךרא ,דחיב לכה .םייביראקה םייאכ םינוש
 תא בותכל קר חקל שדוח !יצחו הנש

 תועובש ,הלילעה

 בלשמ קחשמה ,רמולו םידקהל ונחרט
 ,הקניא לש ןונגסב תוידמימ-תלת תונומת
 לבא יעיבשה-חרואב ומכ היצמואידיו יעטק
 רתוי הברה המרב
 ואצמש דע ורבע 8 יעטק ,ההובג
 ...םוליצה ירתא תא םינידע היצמינא
 קחשמ ,רוציקבו יעונלוק םוליצו

 אל | הזה | גוסהמ |

 !םויב םיחתפמ ₪
 תויעבה תחא [

 לש בולישה .יתוכיא

 תתל דעונ ולא לכ
 תיילשא ןקחשל
 דגנל הדמעש = 241 אוהש ןמזב תואיצמ

 ,קחשמה יחתפמ .םוקמל םוקממ רבוע
 ,ךסמה לומל ולבתש ןמזה בורב ,השעמל .קחשמה לש ישוקה-תמרו וכרוא התיה
 .םוקמל םוקממ ועונת םתא וטילחה ,דאמ יראלופופ היהי קחשמהש ידכ

 תא | ךבסל אל 00%780 | תרבחל

 תא קלחלו הלילעה תחתפמ | ,ץפזסא

 ינשל קחשמה תקלחמ שי ,קחשמה

 וצרת םא !םיקלח ,תדחוימ רקחמ

 קר  שוכרל ולכות חתותיפל | תיארחאש
 .ןושארה קלחה תא '

 ונקת ,ושקעתת םא
 םידחוימ הנכות-ילכ
 ואדיוה יעטק רובע
 "ך ה ד וו ב לש היצמינאהו
 וש תא ונקית - םכל אב אל שממ תא רוציל ,םילכה תרטמ .םיקחשמה
 ,תיתפרצה הסריגב ,תפרצב ,בגא !םיקחשמה הקלחו הטושפ קלוצב 0 הילשאה

 52% גיב

 וראו | נושה תא = קה ה 7-

 1.057 זא אמ :קחשמה םש

 וימאותו .יס.יפ :רישכמ

 לבוי :קחיש

 יעב םיקחשמה ינש םירכמנ
 . דחא קחשמ לש ריחמבו הליבח
 !דבלב

 93% - הקיפרג
 היגולונכטב םיביהרמ םימוליצ
 ,דחוימב ץלמומ .תינדיתע
 יכ םא ,רוטילקתה תסריגב
 םייוניש ןיא קחשמה תניחבמ
 !םייתוהמ

 88% - לילצ
 םיטקפאו רוביד ,הקיסומ
 ובשתת אלש .םיבוטו םיליגר
 אל טושפ ,םיעורג םהש
 !הקיפרגה ומכ םימישרמ

 88% - קחשמ תמר
 השק אל לבא בוט קחשמ
 ןייפאמ ןיידעש המ ,דחוימב
 ןונגסב םיקחשמה תא
 ...יביטקארטניאה עונלוקה

 85% - םי'ח ךרוא
 קיזחיו ידמ ךורא אל קחשמה
 .ימעפ-דח ןפואב קוידב םכתא
 אלו המולעתה תא ורתפת
 םיקלחה ינש .רתוי ובב ועגית
 תצק םכתא וקיזחי רבכ דחיב
 ...רתוי

 90% - ללוכ ןויצ
 תושונאה לש ןטק דעצ דוע
 יקחשמ לש דיתעל ךרדב

 10 דועבש ,קפס ןיא - בשחמ =
 ,הזה קחשמה לע לכתסנ םינש =

 טרסב םיפוצ ונא םויהש ומכ
 !ןבל-רוחשבו םלי



 .יס.יפ יא דיפס .יס.יפ יא דיפס .יס.יפ יא דיפס .יס.יפ יא דיפס .יס.יפ יא דיפס .יס.יפ א דיפס .יס.יפ

 יא דיפס .יס,יפ יא דיפס .יס.ים דא | דיפס .יס.יפ א ריפס .יס.יפ יא דיפס ?ס?פ לא דיטס .יטיימ א דיפס

 .?ס.לפ א ריפס .יס.יפ לא דיפס .יס.יפ יא דיפס .יס.יפ רא דיפס .יס.יפ לא דיפס .יסיפ רא 32/20 ָ,02

 פוח"גחה :קחשמה םש

 וימאותו .יס.יפ :רישכמה

 איג :קתיש

146 ₪80% 560%. 
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 תרבח ל הימדהה
 .ימלוע .טיהלל וכפה סיסקמ
 ,םייח ,םירע םתננכתש ירחא
 וסנת וישכע זא ?אל המו םילמנ
 רתויב םסרופמה רישב רכזהל
 " הרפ התיה השמ דודל" :םלועב
 ךיא ,ןנכתל ,בושחל וליחתתו
 בולחל םיכלוה קוידב םתא
 קשממו ,רבכעה תרזעב !התוא
 קשמ םיקהל םכילע ,חונו טושפ

 ,פוח61ץ-ב ומכ תראפתל יאלקח
 םירומאש ,תונוסא ןומה הפ שי
 רשוא לש םיעגר םכל קפסל
 תופוס ,תונופטש ,תופיגמ :האנהו
 ...דועו
 ,לשכנ םכלש קשמהש רחאל
 םיכרדב לק ףסכ תושעל ולכות
 ....רמהל ,לשמל .תויכוניח אל

 לש ומכ ,הזה קחשמה לש יפויה
 דדומתהל רשפאמ אוהש ,וימדוק

 םיבצמו תומוקמ לש ןווגמ ןוחבלו
 והז !םייתימאו םיירשפא
 יקחשמ לש שדחה "לופונומה"

 !בשחמה

 85% - הקיפרג
 87% - לילצ
 83% - קחשמ תמר
 90% - םייח ךרוא
 86% - ללוכ ןויצ

 50805 0\אופח :קחשמה םש
 וימאותו .יס.יפ :רישכמה
 [ 1 ביבא :קחיש

 ו

| 

 ; .| קחשמ אוה טמחש |
 .םלועב םודקה | היגטרטסאה
 בשחמה יקחשמ תיברמ ,ונמיב
 םיליחתתמ םינקחשל םימיאתמ
 ,בוראפסאק יראג | .םיעצוממו
 םינש הזמ טמחשב םלועה ףולא
 בשחמ לכ סיבהל חילצה ,תובר
 ,וישכע ,הנהו .דדומתה אוה ודגנ
 .בשחמ קחשמל תוסח ןתונ אוה
 תא ןנכתל רזע בוראפסאק
 .ול תדחוימה השיגב קחשמה
 חתתנמ בשחמה ,ךלהמ לכ ירחא
 זאו ןקחשה לש היגטרטסאה תא
 רצרצק ואדיו עטקב עיפומ יראג
 ןתונ אוה וב
 ך תונשרפה תא

 ₪| .קחשמל ולש
 : קחשמה
 הירפס ללוכ
 הבו
 םיקחשמ
 לש יעדמ חותינו םימסרופמ

 ,עונמה השעמל והז .םיקחשמה
 ומכ ,הזמ ץוח .קחשמה לש לכשה
 טמחשה יקחשמ בורב
 תא תוארל ןתינ ,םיבשחוממה
 וא תידמימדוד הנומתב חולה
 .תידמימ-תלת

 טמחש אוהשמ רתוי ,קחשמה
 ,הלועמ הדמול אוה ,בשחוממ
 המרב קחשל םכתא דמלתש
 אוה ,יראגל ובישקת !ההובגה
 !רמוא אוהש המ עדוי

 82% - הקיפרג

 79% - לילצ

 88% - קחשמ תמר

 94% - םי"ח ךרוא

 91% - ללוכ ןויצ

 5יסמס םג6₪8 :קחשמה םש
 וימאותו .יס.יפ :רצומה
 לבוי :קחיש

 קחשמל ופיצ יאדוב םיבר םיקירפ
 קחשמה .חור-רצוקב הזה
 םיטרס תרדיס לע ססובמה
 תינוכמ לע החילצמ םירייוצמ
 אלמ קית הל שיש ,םיצורימ
 לש קרפ לכב .םיקירטו תועתפהב
 דדומתה תינוכמה גהנ ,הרדיסה
 התסינש ,תרחא תינוכמ דגנ
 אל םיכרדב חצנלו ול לקנתהל

 .שיש תונוגה יכה

 חרכהב אל איה ,קחשמה תרטמ

 תורמל ,ןושארה םוקמב תוכזל
 חצנל ךילע .ער אל ללכב הזש
 םלוכ אלו) םיעשרה םיגהנה תא

 תא | לכסל | ךכבו | (הלאכ
 !תולאונה םהיתומיזמ

 םינוש םילולסמ 6 ללוכ קחשמה

 ,דאמ םיקזח םיבשחמ שרודו
 ןורכז הגמ 4-ו 386 תוחפל

 דחא ןקחשל דעוימ אוה !םייונפ
 קחשל רשפאש תורמלו םיינש וא

 ,קיטסיו'גב םגו רבכעב םג ותוא
 ...תדלקמה תצלמומ אקווד

 88% - הקיפרג
 92% - לילצ

 74% - קחשמ תמר
 81% - םייח ךרוא
 80% - ללוכ ןויצ



 ש תואסריגה ו םיקחשמה לכ * תורבחה לכ >

 רתויב תינכדעהו הרורבה הרוצב םכינפב גצומ לכה]

 הר .קתרמו ירוקמ ,ינשדח יפרג בוציעב
 |.= | < זיתימא קירפ ךירצ דוע המ זא %

 !םויה דוע - קירפ לע

 >> ח"ש 200 יוושב החנה ישולת כ 20 לבקמ יונמ ים
 >> !םניח יתנש יונמ עצבמו :* !דחוימב קירפמ סרפ : 61280 ביבא-לת 2810 ד"ת - ק'רכ

 .יארשא-סיטרכ /םיק'צב (ח'ש 200.- םוקמב) ח"ש 46.- לש םימולשת 4 הזב ףרצמ ינא .םכלש יונמ תויהל תמ ינא ,חטב

 :ןופלט :דוקימ :בושי :רפסמ :בוחר :םש

 :ךתושרבש םי/רישכמה :ליג/התכ

 (א י/ןמס) באלק-סרנייד 6) הזיו 60 טרכארשי 6) :סיטרכ :יארטנא-סיטרכ תונצמאב םימלוטנמל 39

 םסטס = בבס = םבובוב = הרוב :סיטרכ רפסמ :ז"ת :סיטרכה ת/לעב םש

 א :המיתח

 יארשא יסיטרכב תונמזהל 03-373320 .לט - קירפ גייח





 הגוצתב אזת6ג-6כ זז שדה

 ודנטנינ-רפוס ,ביירדהגמ הגס

 ןוסאגמ ,יוב-רייג ,רייג-םייג

 *םימולשת 10-ב3
 !!תוירוקמ תושדח תוטלק ה
 07 יי,

 אמ6ג סחזטמ /4ר<ב 9[יפואה שת. אסצ גז. טאו ו 0 אמ דל ד התא ג חוק
 64 ססזצמ וחג 0
 6 סחזטמ שא 0

 אמ6ג סחזטמ ו
 606 5 ו

 אז אג 6 ₪ ד דאק

 ןושכ+ר >עוצעב |
 יסיטרכבו ןמוזמב הריכמה * )03 7 .לט - צלשאר 8 לצרה |

 !דבלב יארשא



 אד ספ ו6ווזא6 :קחשמה םש
 ודנטנינ רפוס :רישכמה
 ישוי :קחיש

 הבסהה ךילהת תא רבועש ,ףסונ תוכמ קחשמ אוה המחלמה תונמוא
 לש המרל ברקתמ אל אוהש תורמל .ודנטנינ-רפוסה לא ואיג-ואינהמ
 הברה ול שי .5ד תסד 16078 -ה וא אסאדו, אסד ה
 !תוארהל םיבוט םירבד

 והשימ .םורדה ריעב תויעב המכ שי
 רצוי ור הלש חאהו ירוי תא ףטח
 בורקה ודידי  .היתובקעב ךרדל
 ,היסרג טרבור ,טר לש  וכירדמו
 אוהו ןשקאב קלח תחקל הצור
 .וילא ףרטצמ
 .לש בצמב
 0 | ,דיחי ןקחש
 7-5 קחשמ התא
 תא
 ,יר תא וא
 אצויו
 " לש" 'הרדיסל
 הנומש
 םיבלש
 ,תואטמיסב
 םינודעומ

 ,םיראב ,תובוחר

 לרחא םישופיחב .,דועו

 ידכ .םילאונה םיביואה

 ,םיביואה

 זא ,חצנל רבכ תחלצה %

 תא אוצמל לכותש

 תוונמומב בטיה טולשל |ךילע
 םימילא ,ךדגנ הלעי בשחמהש ,םיביריה .המחלמה

 ו

 םיריכמו  ,םינכוסמו
 לכו ךלהמ לכ בטיה ,

 הלעתש העונת
 .ךתעדב
 ןמאתהל ידכ
 אלו ,תועונתב

 רבכ עלקיהל
 םיבצמל הלחתהב
 ץלמומ ,םיכיבמ
 רבח הזיא סופתל

 שמתשהל םג יאדכ .ודגנ קחשלו םדו רשב

 !םיכלהמה תא הב תנכתל רשפאש ,בוט תידיב

 המרה רבכ לבא .ישוק תומר הנומש שי קחשמב

 אלא ,הז קר אלו .לוכסת ידכ דע השק תישילשה

 לכב תומרל ססהמ אל בשחמהש
 םא םגו .םיאתמ עגר לכבו תורשפא

 בשחמה
 ,יוארה דובכה תא ךל ןתונ אל וליפא
 הברהב | לבוקמו | גוהנש | ומכ
 !םיקחשמ

 ב הקיפרג
 ואינה תסריג לש ער אל קתעה
 לכ אל היצמנינאה יכ םא ואיג
 םיעטקב הטאה שיו הקלח ךכ
 .םימיוסמ

 79% - לילצ
 5 לכ ,םישודיח ןיא ןאכ

 ,םיינזואה ישירחמ ,םיטקפאה -
 ,*  תוכמ יקחשממ םיחוקל
 ,תוקעצ ,תוחינג הברה .םירחא
 .המודכו תוקעז

 82% - קחשמ תמר
 ,םינגוה תובוק הפ ןיאו רחאמ
 בשחמה דגנ קחשל השק דואמ

 ו
 דגנ קחשמב האנהה רקיע
 תתנכותמ תיד' תרזעבו םירבח
 : < .שאהמ

 78% - םייח ךרוא
 קחשמ לש ,יתכונה בצמב
 דובכ תפיט ילבו ידמ השק
 םא קפס ,ישונאה ןקחשל
 .ןמז ךרואל ונממ .הנהת

 80% = ללוכ ןויצ
 טושפש ,ער אל תוכמ קחשמ
 ,ונתעדל ,ןכל !קירפב ללעתמ
 !דבלב םיטסידסל קחשמ והז



 תפא ₪ 5וקצ :קחשמה םש
 ודנטנינ תחפשמ :רישכמה
 82-ראטס :קחיש

 ודנטנינ-רפוסה תסריג :הנומתב

 82% - הקיפרג
 היצמינא ,םיממעשמ םיעקר
 תרדיסל המוד הניאש תיטיא
 בזכאמ שממש המ .היזיוולטה
 הסריגל האוושהב דחוימב
 ריג"םייג ...יל תמייקש המוד
 !הגס לש

 79% - לילצ
 םיוולמש םישלח םיטקפא
 ,הרדיסה לש הקיסומהמ קלחב
 םיעטקב אל אקווד לבא
 ...הרדיסה לש םיבוטה

 85% < קחשמ תמר
 תולק תודיחו החונ הטילש
 הרטמה רשאכ יידמל תוטושפו
 דורשל איה תירקיעה
 !קיחצהלו

 89% < םי'ח ךרוא
 4 שי ודנטנינ-רפוסה תסריגב
 ודנטנינה תרודהמב ,םיבלש
 המ .השולש קר יוב-םייגה
 ידמ תובר תועש חיטבמ אלש
 .האנה לש

 81% - ללוכ ןויצ
 לא םיעיגמ יפמיטסו ןר
 ןחהו רומוהה ילב ודנטנינה
 .היזיוולטב םתוא ןייפאמה
 ימל הלודג הבזכא - רוציקבו

 יפליטסו וו
 .י'גני'ג לותח אוה י'יג ןוספמיטס .ינבצעו ףודש האואוי'צ בלכ אוה ןֶר

 החילצמ דאמ םיריוצמ םיטרס תרדיסב דמח דמצ םה םיינשה

 !ודנטנינ לש םירישכמה לכב םג וישכע .תירבה-תוצראב

 תויוכזה תא השכרש ,1ָכ תרבח

 ירחא בוקעל הטילחה ,קחשמה חותיפל
 תרדיסמ םינוש םיקרפ לש הלילעה
 אל דוע הרדיסהו רחאמ .היזיוולטה

 ודיגי אל םיקרפה תומש ,ןוראל העיגה
 :םה םיקרפה . ..תאז לכבו .ידמ רתוי םכל

 לש האצמהה ,אבצב ,רבכע חרצש דליה

 קחשמה יחתפמ ןורקיעב ...דועו ןוספמיטס

 יכהו םיחילצמ יכה םיקרפה תא ורחב

 םירישכמל םתוא ובסהו הרדיסב םיראלופופ
 םיטרסה תנועמ וחקלנ ולא םיקרפ .םינושה
 .הרדיסה לש הינשה
 אקוודש | ,םינעוט קחשמה
 םירכומהו םישדחה םיקרפה
 רתוי ,יאקירמאה להקל רתוי
 תא םיכשומ רתויו םיבוט
 הרטמה ,הרקמ לכב .םינקחשה
 רומשל ,התיה םהלש תירקיעה

 היזיוולט תרדיס לש יפואה לע
 חתרצש דליה קרפב .החילצמ

 -רדח תא תוצחל םכילע ,רבכע
 אלמ רדחה ,ןבומכ .םיחרואה
 -תדוכלמ ומכ | םילושכימב
 ,םירבכע
 ,ףוסבו םיררוואמ
 ךותל לולצל
 לש עולה
 קרפב | .יספיטס
 ,אבצה לע
 דדומתהל םכילע
 ,םינומיר דגנ
 ןיצקבו ,םיחתות
 קיחרהל הסנמש
 לככ םכתא
 יקוזיח .רשפאה

 יקיפמ

 םירוזפה | ,חוכה
 םיארנ ,קחשמב
 םייברג . ומכ
 ,תוחירסמ
 םכל | תוקינעמש-
 ףסכ .תוריהמ דוע
 םתס קינעמ

 .תודוקנ
 ,ןבומכו
 םינועש
 לכו םינופלט
 קרש | ץפח
 וארת
 ,ואצמתו
 קינעמ טושפ
 דוע םכל
 דועו תודוקנ
 ססופתל והשמ
 קורזלו

 .הקיחצמז :.תכחוגמ הרוצב
 ,קחשמה לש לודגה ןורסחה
 איה ותרטמ רקיעש
 רכומ רבכ רומוהה :קיחצהל
 ודנטנינה לעו היזיוולטהמ
 .םמעשמ תצק הארנ אוה
 איה קחשמה תרטמ רשאכ
 רתוי ןיא זא ,קיחצהל םתס
 תונהל הממו תושעל המ ידמ
 ,תאז .לכבו .ומצע קחשמב
 :םיבושח םיפיט המכ הנה
 םיידיב והשמ וריאשת דימת

 לש תרגסמ וא לטרגא הזיא .ןר לש
 הז יתמ םיעדוי םכניא םלועל .הנומת
 שי .תונוליוה ירוחאמ !?שומיש היהי
 ןתינ אבצה לש בלשב !חוכה-יקוזיח
 בלשב ...ןגמ רותב-הירטמב שמתשהל
 ישמשל הלוכי תפסכה ,הדבעמה לש
 ...םלוס רותב םג



 הנאמ לש דוסה
 םיינש יפ שי ודנטנינ - רפוסל ,תניינעמ הדבועל בל םתמש םאה
 ,רבד לש ושורפ םאה י!ביירדהגמל רשאמ םידיקפת יקחשמ
 עבונ רבדהש וא !הדבכ קחשמ תכרעמ איה ודנטנינ רפוסהש
 עבצ רתוי עיצמ לבא ביירדהגמהמ יטיא רתוי אוהש הדבועהמ
 ?םידיקפת קחשמב תוריהמ ךירצ ימ ,לכה-ךסבו ?לילצ רתויו

 ,בוט ?הנאמ לש דוסה והמ
 שממ קר ותוא ולגתש תורמל
 לקלקנ אל ,קחשמה ףוסב
 רפסנ אלו גונעתה תא םכל
 דחא והזש ,חוטבש המ .םכל
 | ,הלועפ/םידיקפתה "קחשממ
 םעפ-יא אציש םיבוט רתויה
 קחשמה !ודנטנינ-רפוסל
 קזאא1-ל | אילפהל המוד
 ! ןפיב ,ללכב אד \5דצ 2
 קחשמ לש הנפוא וישכע שי
 הרשעכ רבכ םש ואציו םידיקפת
 קחשמה !ודנטנינ-רפוסל קר ולאכ
 דקחשמ לש | םיטנמלא בלשמ
 דצל | םידיקפת
 תוברקו הלועפ
 דואמ המרב
 .ההובג
 ,קחשמה תלילע
 קחשמ לכב ומכ
 ,םידיקפת
 ביבס תדקמתמ
 רוביג
 ךירצש
 7 בבותסהל
 0 -2%| בחרמב טטושלו
 ' 7 קלסלו "קחשמה

 .הריחבל | קשנ-ילכ
 תונבל ךירצ ןקחשה
 יפל ,ולש תומדה תא
 תרוסמ בטימ
 םידיקפתה יקחשמ

 העיגפ-תודוקנ | םע [

 לכ | .םסק-תודוקנו
 תא םיכפוה ולא
 דואמל קחשמה
 אל הז םא .בכרומ

 בטימל ,ןושארה םידיקפתה קחשמ והז זא ,קיפסמ
 !דחיב קחשל םיקירפ השולשל רשפאמה ,יתעידי
 טולשל בשחמל תתלו דבל קחשל רשפא ,ןוכנ
 ףותישב אוה לודגה ףיכה לבא ,תויומד יתש דועב

 ,ןבומכ !םירבח 'םע הלועפה
 דחוימ םאתמ ךירצש [

 ןורסחה !םינקחש השולשל
 רשפא-יאש ,וז תורשפא לש +

 ןשקאהו ךסמה תא לצפל [
 ...השולשל
 .דואמ בכרומו ךורא קחשמה

 ,םוקמל םוקממ עונל םכילע 3

 םירע ,תורעי ,תוריט קורסל [*
 ףוסאלו אוצמל ידכ ...דועו
 לש םיערזה תנומש תא
 םיכרד המכ שי  .הנאמ
 .םוקמל | םוקממ | רובעל

 וז .ימאלפ ביבחה ןוקרדה יבג ,לע ףועל ,רשפא | אל הלילעה םא םג .םיעשרה תא
 רתט"ה ךרדה .תירוקמ אל "לבא תרדהנ ךרד" \ םיביואהו תוברקה זֶא תירוקמ קוידב
 ; לש , תונוט הפ שי .םיברו םינווגמ

- [ 2% 
 דחאל ילמיס םולשת תרומת איה תעשעשמ
 רגשי חאה .(תילגנאב "חתות') ןונאק םיחאהמ \

 .חתותה ךותמ הטקר ומכ דעיה לֶּא םכתא
 הרוצב גצומו דחוימב עשעשמ הזה ףוחירה
 !הלועמ תיפרג
 ,קיתע ןונגסב ,ינוימיד םלועב שחרתמ קחשמה
 םימייאמה תועתפהו תוצלפמב םישודג הגמ 6
 קחשמ והזש ,תורמל .םלועה תוולש תא רפהל
 דואמ הברהב הוולמ אוה ,יניצר יפוא לעב
 חותפל. ךירצ רשאכ ,לשמל .םיעשעשמ םיעטק
 לע-לא התוא ףינמ רוביגה ,תוביתה תחא תא

 50 0ז אגא :קחשמה םש
 ודנטנינ רפוס :רישכמה
 ישוי :קחיש

 לע | התוא
 ,תלפונ איה

 ,ןבומכו תרבשנ
 הכותבש ץפחה
 .םירבשה ןיב הלגתמ
 לש דוסה ,םוכיסל

 דחא | אוה | ,הנאמ
 רתויה םיקחשמה
 -רפוסל הנשה ואציש םייתוכיא
 הברה חקול םנמא אוה .ודנטנינ
 לבא .םיקחשמ הברהמ םיטנמלא

 ידכ ,אוה ויכרצל םתוא הנשמ
 םיקחשמה דחא תא | ביכרהל
 !ןונגסה לש םיחלצומה

 חיטמו
 .ץראה

 979% = הקיפרג
 םע תוטרופמו תולודג תויומד
 !םיקומעו םיביהרמ םיעקר
 קחשמ אל והזש תורמל
 שומיש וליפא הפ שי ,הימדה
 !א7-100₪-ב

 92% - לילצ
 הבוה םע הבוט הקיסומ

 .ההובג המרב םיטקפא

 98% - קחשמ תמר
 .חלוק טושפ ומצע קחשמה
 הריהמ העונת ,הלק הטילש
 ,תרצונ הדיחיה היעבה .הקלחו
 ץולחל ךירצ םימעפל רשאכ
 תעקתנש תויומדה תחא תא
 ...והשלכ ץפח ירוחאמ

 90% - םייח ךרוא
 םכתא קיזחיש ,קנע קחשמ
 .ךסמל םיקובד תולילו םימי
 תא ולגתש ירחא ,תאז תוהמלו
 ןיעטהל ורזחת םא קפס ,דוסה
 ...רישכמב תטלקה תא

 95% - ללוכ ןויצ
 הוושש ,בכרומו לודג קחשמ
 םילולע םתאש וליפא ,לקש לכ
 ...לבא תחא םעפ קר וב קחשל
 50 תוחפל ךשמתש םעפ
 !תועש



 ןב ודנטנינ רפוס הריכמל *

 2 + םישדוח 4

 - םיקיטסיו'ג

 578887 | קחשמה
 2 תטסזנדממ

 םיקחושמל הפסינכ ןי

 ,ח"ש 800  ,ןייוצמ ₪

8 
 םיישיא םיבשחמ
 ,0/.8/  ךסמ ,41286 הריכמל

 ,לוק-סיטרכ ,רבכע ,הגמ 40 קסיד
 ינש .הרבוק קיטסיו'ג ,101 תדלקמ
 .08-640011 ,ןיריש
 .ןייוצמ בצמב 66/4  ךסמ הריכמל *
 .צ"החא 03-9623342 ,בוט-ןב איג
 120 קסיד ,3865% בשחמ הריכמל*
 סוד ,רבכע ,לוק-סיטרכ ,00/4  ךסמ

 -תיב דורמנ .םיקירפמ םיקחשמו ,6
 .03-9667144 ,ימחלה

 וימאותו ודנטנינ
 107ו םיטלש 2 ,8-500 ןוסאגמ *
 ןרוא .לזומ דואמ ריחמב תוטלק
 .06-388603 ,רפואל
 בצמב שדח ודנטנינ רפוס הריכמל *
 ,לאלהמ תימע .ח"ש 600  .ןילוצמ
 .ברעב 8
 + הזיראב נשדח ןוסאגנ רפוס *
 2 + תורקי תוטסק 3 + חדקא
 380 קר .יוקינ תטלק + םיקיטסיו'ג
 04-706039 ,ץיבוקרמ ריאי !ח"ש
 .צ"החא
 2 + יאנש + ןוסאגמ הריכמל *
 .ח"ש 300 - םיקיטסיו'ג 2 + תוטלק
 .02-434586 ,ןמפואק והילא
 ודנטנינ-רפוסל םסק ןנוכ הריכמל *
 1200 .םיקחשמ 30 + תוטלק 2 +
 .09-550682 ,םחש ינר .ח"ש
 םיקיטסיו'ג 2 + ןוסאגמ הריכמל *
 ,ןמזור איג .לוז ריחמב תוטלק 5 +
2. 
 + הזיראב ודנטנינ רפוס הריכמל *
 יוושב ראופמ קיטסיו'ג + קיטסיו'ג
 .ח"ש 350 לוושב קחשמ + ח"וש 0
 ,ןוטא ישיבא !ח"ש 750 ריחמה
 .צ"החא 9
 ודנטנינ רפוסל םסק ןנוכ הריכמל *
 .םיקחשמ הרשע + הלועמ בצמב

 .ברעב 04-751280 ,דוד-ןב יפר
 :םיקחשמה | ,יוב-םייג .הריכמל *
 ויראמו סו'גלטיב ,סמאדא תחפשמ
 04-382233 ,ןרוק ןרומ .2  דנל
 .צ"החא
 הלועמ בצמב ןוסאגמ הריכמל *
 ,ןהכ ימולש .ח"ש 100 ריחמב
5.. 

 +  בי'"דהגמ הריכמל + |
 +  טבמוק |

 ,דורלסקא | רמתיא
 .ברעב 5

 הגס
 +  שדח ביירדהגמ הריכמל *
 1 קינוס ,טבמוק .לטרומ + תוירחא

 02-721958 ,דדוע סולפ .גוד-ןירגו
 .ברעב
 + הזיראב שדחכ ריג-םייג הריכמל *
 יאוש +  יבועש + 2  קינוס
 04-257331 ,קפוא רינ .תונמדזהב
 .םיירהצב
 קיטסיו'ג הזיראב שדח הריכמל *
 ,הנשוש עור .ביירדהגמל תונוכמ
 .ברעב 9
 + הזיראב שדח ריג"םייג הריכמל *
 .03-5056081 ,םערב ןרע .2 קינוס
 םיקחשמ 3 + ביירדהגמ הריכמל *
 + קחשמ תוידי 2 + ח"ש 300 לש
 ןייוצמ בצמב םירותפכ 6 םע תחא
 .03-9322116 ,תוגדש ירוא .לוז ריחמו
 ללוכ 2 060 -הגמ הריכמל *
 6 דחא) םיקיטסיו'ג 2 ,ביירדהגמ
 לא .םיקחשמ ןומהו ,(םירותפכ
 .ברע-תונפל 04-258991 ,ןורמע

 לטרומ
 .ח"ש 600 .קיטסיו'ג

 .ברע תונפל 04-445335 ,לגנמ דורמנ
 סס-א 280 1.3 םאתמ הריכמל *
 ,יאלוזא דוד .ח"ש 170 קר .62-הגמל
 .צ"החא 0
 + ןייוצמ בצמב ביירדהגמ הריכמל *
 לטרומ :םיקחשמ 8 + םיקיטסיו'ג 2
 ,דועו סואמ יקימ ,יבוניש ,טבמוק
 ,אוללמ רואיל .האיצמ קריחמב

 .ברע-תונפלל 2

 וימאותו ..ס.יפ
 ,תירוקמה הזיראב רוכמל ןינועמ *
 יקחשמו סוטיבוה ומכ בשחמ יקחשמ
 ,06-948724 ,ימדש ינוי .םיפסונ אד

 00 לש טסווק ףילחהל ןינועמ *
 רשא קחשמ ,(ירברב) 8:8: דעב

 ,ץיבוקרב בינ .ת1 ע2-ה י"ע טלשנ
 .ברעב 6

 .ל"וחמ םישדח םיקחשמ הפלחהל *
 ,ןא ברעב 09-982421 דלפנזור ינור
 .09-445857 ,ןמגינוה לט

 ומוי םיקחשמה הפלחה וא הריכמל *
 ,המצועל ןוצרב ,לקטנטה לש
 ,שמש םרודא .דועו סנו'ג הנאידניא
 .ברעב 5
 יתוא וחכש הפלחה וא הריכמל + *
 תוחתפמהו 1 ןוקרדה תרואמ ,2 תיבב

 09-446085 ,ץול יאור .ןומראל
 .צ"החא
 םיקחשמה תא ףילחהל ןינועמ *
 ,קבשלפ ,הליפאב דבל :םיאבה
 חקורהו ערה בוטה ,27ו 1 תילוח
 התואב םיקחשמל הרומתב דועו
 03-6776837 ,יסורא תימע .המרה
 .צ"החא
 םיקחשמ הפלחה וא הריכמל >

 ,טבמוק לטרומ :םיירוקמו םישדח
 08-417772 ,טיפרג ןולא .דועו םּוד
 .הלילב רשע דע

 הגס
 ריחמב ביירדהגמ תוטלק הריכמל *
 .ברעב 08-237757 ,יש .תונמדזה
 ביירדהגמל ברקה ידפרק הריכמל *
 .ח"ש 200 הזיראב הירפסל וינמ +
 .ברעב 03-9225933 ,ץיבאורס השמ
 ןנוכל םיקחשמ ףילחהל ןינועמ *
 -רפוסלו הגסל 10/4  גוסמ םסק
 .09-993252 ,ףסוי סמש .ודנטנינ

 וימאותו ודנטנינ
 3 בוחרה םחול ,ןוסאגמל הריכמל *
 תטסק יוב"םייגלו ,ח"ש 80-ב ,שדחכ
 250 םוקמב ח"ש 180-ב םיקחשמ 4
 .09-426124 ,םוזח יתיא .הזיראב
 ,יאלירמא ,וברוט 32 בוחרה םחול *
 ,ךישלא לט .ח"ש 300-ב
 .ברעב 2
 םידרפנ םיקחשמ 13 הריכמל *
 250-75 לש םיריחמ ודטנינ-רפוסל
 .09-457685 ,ינולא רמתיא .ח"ש

 -ב ןוסאגמל םיקחשמ 3 הריכמל *
 02-251521 ,גרבנטיא ינד .ח"ש 0

 | הנה=-יננמ | ירה ל

0 

 .ברעב
 ,ח"ש 149 ייושב ןוסאגמל תוטלק 3 *
 149 קר דחיב ויראמ רפוסו ח"ש 59
 02-8128452  ,בוקרמ ריאמ | .ח"ש
 .צ"החא
 ודנטנינ רפוס תוטסק הריכמל *
 ,כזע יפר | .תוטהולו תושדח
 .ברעו צ"החא 6

 .םימדה-ימסוק ןשיה קחשמב עוקת *
 ?ףשוכמה ןורדסמה תא רובעל ךיא
 .צ"החא 04-9569864 ,ןתיול יש

 לש ןושארה ךסמב הרזעל קוקז *
 רובעל ךיא .ןוסאגמל הרויה קראפ
 04-75561  ,יבתנע זעוב ?רעשה תא
 .ברעב

 .לוז לש ינשה ךסמב ברזע ךירצ *
 .צ"החא 04-4846085 ,ןיול יאור

 םיקחשמל םידוקו הרזע תתל ןכומ *
 .03-860061 !הגס לש

 יקחשמל ןודעומ םיקהל ןינועמ *
 ,ןצינ לג .ודנטנינ רפוסו ביירדהגמ
6. 
 םינוקרדו םיכובמ ירפס הריכמל *
 איג .ח"ש 30 רפס לכ .שדח בצמב
 .צ"החא 03-9623342 ,בוט-ןב

 61280 ביבא"לת ,28110 .ד.ת ]
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 ....קכ.. :תועשב רשקתהל 6 יןופלט
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 50.- לש ילטיס סולשת תרוטת ולכסתי תויקסיע תועדוט 5
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 גןידת לת
 תרבחו .הרונמבש דשהו הכיסנה ,רענה לע יסאלקה רופיסה והז

 !ודנטנינ רפוסה לא ,בר קוידב ,רופיסה תא ריבעהל החרט םוקפק

 תא ,בל םותב ,תרשמו ןימסיב בהאתמש
 .רפע'ג לש תוינודזה ויתומיזמ

 ןידאלא תא ךירדהל ךילע קחשמ

 ,הלועפ ,הציר לש םיבלש העבש ךרד
 םישופיתב ,תואקתפרהו המיחל

 םגו ,םימסקה תרונמ רחא םיצרמנ
 לע בוביס חקית התא .ןימסי תובקעב
 םילושכמ לע גלדת ,ףפועמה חיטשה

 הדימריפב ובא תא ליצת ,ריעה יקוושב
 ,ןטלוסה לש וירמושב םחלית ,רבדמבש

 .דועו םישחנב

 םסרופמה רופיסה לש | הלילעה
 אלא ,הלילו הליל ףלא תודגאמ

 תיעונלוקה הסרגה תובקעב תדעוצ
 דואמ הברה .ינסיד לש תעגשמה
 ץדאלא לש | םיכלהמהו | תועונתהמ
 היצמינאהו טרסה | לע | םיכמתסמ

 ,רשפא רבד לכ לע הלתנ ןידאלא .ולש הקילדמה | דעוימ קחשמהש
 .ךסמה לש דצל דצמ ףפועמו דנדנתמ

 ירחא קר אל תבקוע קחשמה תסרי ג

 תורמ
 ןיא ,םיריעצ רתויה םינקחשל
 םיסונמה םגש ,קפס

 קחשמהמ דואמ ונהי ,םירגובמהו
 הלועפ לש הגמ 16 הפ שי .הזה

 םיטנמלאה לכב דיוצמ מצע קחשמ
 שי .םיביבח הלועפ יקחשמ לש םייסאלקה |[

 קנזל לוכי התא .טרסה לש -
 סיבהל ,קושב םישנאה ישאר לע : : לע טלתשהל ןנכתמש
 ירקיעה קשנב םירמושה תא . תרזעב הברגא תכלממ
 .המודכו חופתה - ךלש דש יובח הרונמב .םימסק-תרונמ
 ב , םג ריזאוה .המצוע בר
 ישי ₪6819%! היפהפיה ותב לע םמוז
 | ןימסי .ןימסי ,ןטלוסה לש

 אל | ללכב |,המיסקמה

 אל םגו רפע'גב תניינועמ
 ךבסה לא .רחא ןתח ףאב

 , | רענ .ןידאלא עלקנ הזה
 "ו | ,קושהמ בגג  זוזפ

 ,רפע'ג | ריזאוב | ןאכ

 תואלמ רצוא תובית הפ קחשמב ,תואקתפרהו
 לכוא ,חוכ יקוזיח ,בוט לכב 0 00:40 דואמ שטולמ | ,יעוצקמ
 -יבוביס ,תורוהט תומשנ תואירב [ " : .הנהמ טלחהבו

 םיבלשל ךרד ירוציק ,סונוב
 .דועו םיאבה 6) ; ,דבלב תועטבש ,ימ
 לש םיקוניזהו הצירה יעט 8 3 5 | תלילע תא  חכש
 רומוהב םינייפואמ ןידאלא | טס : | רבודמ ,קחשמה

 קר אל  דעוימ קחשמ
 ימ לכל אלא | ,םידליל |

 תמעפמ דלי לש המשנש

 תרוסמב קחשמ דוע והז .ובילב |
 גוסהמ .ינסיד לש האלפנה (

 ונא םלועלש ,הזה קותמה |
 .םיסקמ .סאמנ

 גז גססזא :קחשמה םש

 ודנטנינ רפוס :רישכמה

 82 ראטס :קחיש

 90% - הקיפרג
 לש תויזכרמה תויומדה
 .טוסהמ רשי תוחוקל קחשמה
 היצמינא םע תופי ,תולודג ןה
 ופרוצ תויומדל .הפיו הקלח
 םינווגמ םיינועבצ םיעגר
 .דחוימב

 85% - לילצ
 םיעטק המכ ללוכ הקיסומה
 ימתס רתיה לכ .טרסה ךותמ
 וחוט אל וליפא .דחוימ אלו
 הנטק רחא לוק תמיגד איבהל
 !לבח .קילדמה דשה לש

 860% = קחשמ תמר
 הטושפ ןידאלאב הטילשה
 רותפכ ,הצירל רותפכ .החונו
 לכ .הקירזל רותפכו ,הציפקל
 שאר לע תוחנל איה המכוחה
 ...ךירצש ומכ ביריה

 90% - םייח ךרוא
 ,ןידאלאב קחשתש ירחא
 ינב לכל תטלקה תא ריבעת
 ,םהירוחאמ דומעת ,החפשמה
 תושעל המ .םהל ץעי'תו חרצת
 .בוש וב קחשל רוזחל ףוסבלו
 תוארל םכילוהש יפכ קוידב
 תורמל בושו בוש עונלוק טרס
 ףלוה המ קוידב םיעדויש
 .עגר לכב תורקל

 88% - ללוכ ןויצ
 המוד ודנטנינ רפוסה תסרג
 איה .ביירדהגמה לש וזל דואמ
 , הביהרמו תינועבצ תוחפ ילוא
 רתוי םינקחשל תדעוימו
 הנהמ איה לבא ,םיריעצ
 קחשמ טושפ .הדימה התואב
 !החפשמה לכל רידא



 ישוי :קחיש \

 א64 אגא א :קחשמה םש

 ודנטנינ-רפוס :רישכמה

 םא ,קפס ןיא
 ךכ-לכ םתקפאתה
 זא ,םינש הברה
 קחשמ םכל עיגמ

 המרב ןמהגמ
 לש וזמ תרחא

 .טיבה-8 | תונוכמ
 אל ןיידעש ימל)

 ןוסאגמה | ,ןיבה

 86% - הקיפרג
 הקיפרג 05 / ןמהגמ
 רוכזש המל סחיב תרפושמ
 ,טיב-8-ה יקחשמב וידהואל
 אלו םידיחא םיעקרה בור לבא
 םיסובה לש תויומדה .םיניינעמ
 .תומישרמ אל לבא תולודג

 87% - לילצ
 קחשמה ,הקיפרגה ומכ קוידב
 םע ,ןשיה ןורקיעה לע לעופ
 םתוא ,םילילצה םתוא
 םה םעפהש קר םיטקפאה
 קזח רתוי בצעמ ךהד םיקפומ
 .'תוכיא רתויו

 85% = קחשמ תמר
 החונ ב הטילשה
 תורמל םג ןוכנ הז .הטושפו
 רתוי הברה דייוצמ אוהש
 לכסתמ שממ ,לבא .רבעבמ
 םתוא היסורב םנשי רשאכ
 קוקזו סיבהל לוכי אל אוה
 הרזעה ומכ ...ץוחבמ הרזעל
 !ןושארה סובב וריז לש

 84% - םייח ךרוא
 ידמל םיכורא םיבלש 2
 םבוו יכ םא ,םכל םיפצמ

 יכ תורוגחה תא וקדה ,רוציקבו (ןשיה ודנטנינהו
 חוכ-יקוזיח ,קשנ-ילכ םירסח אל הזה קחשמב
 .םיאר אל דוע םתותכש תופסותו
 ףתשמ ןמהגמ .דיתעב םש-יא שרתמ קחשמה
 לש המיזמ לסחלו דימשהל ידכ ,וריז םע הלועפ
 עזגה תא סורהל םימייאמה ,םיישונא-םיטובור
 תא בוש שוגפל םתיפיצ םא ,לבא .ישונאה

 ספוא ,םירחאו ילוו רוטקוד ,טייל רוטקודה
 יופצ ,הבזכאה תורמלו !ןאכ אל םה  ....החילס
 !ריחמה תא הוושש קתרמ קחשמ םכל

 ,םיסובה תא וסיבת רשאכ ,ודנטנינה יקחשמב ומכ
 -==₪?-ולכותו םהלש תוחוכב וכזת
 תוחוכב שמתשהל

 ק₪דגנ וליפאו םירחא םיביוא
 קחשמב .םיאבה םיסובה
 וכה תא רבגתל ולכות
 לכ ילב םג לבא םכלש
 גנ דדומתהל ולכות ,הלא
 גנ אל לבא םכבירי םכח
 בלשב רבכ ,לשמל .םלוכ

 סוב םכל בוראי ןושארה
 -תניסח תדחוימ הפילחב שובל הז סוב .ינלטק
 ,םלועב ךרד םושב חצנל ולכות אל הז סוב .תועיגפ
 אוהש ינפל ,ןורחאה עגרב שממ ,לזמה הברמל
 תא לסחמ ,וריז ול עיפומ ,ירמגל םכתא קסרמ

 ! ל[ ₪ ₪י 0 6

 קינעמו סובה

 הצע םכל

 תיתודידי
 הבושחו

 . ידחוימב !םיריהמ דואמו םילק דואמ
 |  שחרתמ 86% - ללוכ ןויצ : ינשה בלשה

 תשורח-תיבב רזחשמש ,בוט הלועפ קחשמ
 .םיטובורל ןמהגמ לש החלצהה תא
 : ההקיתהמ לא בר קוידב התוא לפכשמו
 םיקלח ולפי ידמ רתוי ילב .ודנטנינ-רפוסה
 תא לקלקל ילבו םישודיח
 ...החלצהה-רופיס

 הבל לש רהנ תוצחל וכרטצת ,םינכוסמו םיבושח
 םכילע .רעיב להנתמ וירחאש בלשה .דועו תחתוה

 תנוכמ לא חיגמ לזרבה שא ,ןמהגמ ,היפיצו הנתמה לש םינש ירחא
 !ומצעבו ודובכב רפוסה לא - ודנטנינ לש טיבה 6

 הרכמה דקמתמ יעיברה ₪ מ
 ןונגסב אקווד אוהו 4

 .עורפ רתויו ריהמ רתוי ו

 םתוא םינכסמה םיצעה תא ליצהל

 בלשה .תושונאה יביוא םיתרוכ

 תינוקקב ועסת םתא
 חדקממ רהזהל וצלאתו
 לש | בלשב | ?נלטק
 גישהל ולכות לדגמה
 תפילח תא םכמצעל
 בלשה .הבושחה ןגמה
 תחתמ להנתמ ישישה

 לבא גד אל אוה ןמהגמ ןוכנ .םימל
 רתוי הקיפרגב הוולמ הז בלש אקווד
 ,תוללוצ םע ודדומתת ןאכ .תדחוימ
 ותשיכנש םיז"שחנ לע ובכרת
 הז בלש ירחא .דועו תנכוסמ
 ..דחא הרימש לדגמ דוע ןיתממ
 בלש .תוכ-תנתתב אוה אבה בלשה
 -ומיש זא דואמ ןכוסמו למשחמ הז
 ,ףוסבלו !םיכלוה םתאש ןאל בל
 ,השביבו םיב םתרקיבש ירחא
 ילע-לא אירממ ןורחאה בלשה
 12 םע והנטנינירפוסל עיגמ ןמהגמ
 םיבלש 12  םיאלממה ןורכז הגמ
 יםל - בגא  .הלועפב | םישודג
 :קיפהל .תדמוע םוקפק .,תועומשה
 .ל םג  קחשמה לש הסריג
 !ביירדהגמ
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 .ביירדהגמה תסריגב הזה קחשמה לע םכל ונרפיס תונוילג ינש ינפל קר
 ,טיב"8 ודנטנינב וליפאו רטסאמב ,ריג"םייגב ידמל תדבוכמ העפוה רחאל ,וישכץ

 !ודנטניננרפוסה תסריגב הפוטח הצצה םכל תתל ונטלחה

 ,פוקובור ,םיעדוי יאדווב םתאש יפכ
 רוחבה אוה ,(תירבעב טובורטוש)
 ןמזב ,בוטה
 לסחמהש
 ךיייש

 .םיעשרל
 םיינשה
 םידמוע
 ברקל שגפהל
 ,םירידא
 ללגב
 טינייקסש
 החלש

 תורשע
 ידכ םילסחמ
 תא | גורהל
 .יפרמ
 ץורית תכיתח הפ שי  ,רוציקבו
 דוע קירפל קפסל ידכ הנושמ

 לכ לע .ידמל יתוכיא תוירי קחשמ
 ,סקימוק יבבוח םתא םא ,םינפ
 ריבס ,םכיפב בטיה הרוגש תילגנאהו
 תורבוח תרדיס תא םתארקש חינהל
 .קחשמה ססובמ ןהילע סקימוקה
 .קוחה םשב םעוזו ללותשמ פוקובור

 ,תירקיע המישמ ול שי בלש לכב
 הפ רשאכ ,ליגרה םילאה ןונגסב
 לכ .הבורע ינב ליצהל וילע םשו
 םינוויכ הנומש ןב ךובמ אוה בלש
 יכ ?ךיבמ .דואמ ךיבמו רזומ ףונ םע

 םכל תברוא רוח לכבו הניפ לכב ]₪
 ן מ

 תינרדומה למשחה תכרעמו תרנצה לכו ,רתוימ

 !?לתוחורה לכל הפעו תקרפתמ טושפ פוקובור לש

 תוחפ םגו םילודג רתויו רתוי םישענ םיבלשה

 לנוח ךסמה לע םיאור םתאש המ לכ .םיינויגה
 .דועו ןוחטב-תותלד ,םילבח ,תומלוס ,תוילעמ
 תא ץצופל ךירצ ,םימדקתמה םיבלשב דחוימב
 חותפל ידכ תותלדה לש תותלדה לש הרקבה-חול

 .םיפסונ קחשמ ירוזיא תולגלו ןתוא

 לש םיבלש המכ רחאל קר ושגפת םילסחמה תא

 .חטשה תא רהטלו תוקנל וכרטצת םדוק !קחשמ
 אוה הזש ועדת .ןושארה לסחמב ושגפת זא קר
 לש תיניצר תומכ וילע ןקורל וכרטצתש ללגב
 רתויב הבוטה ךרדה .לופי אוהש ינפל םירודכ
 םכל היהתש גואדל טושפ איה ,לסחמ גורהל

 .ותוא ושגפת ובש עגרב הקזח יכה תשומחתה
 -וא תומכת תוצצפ ,הצוחנה תשומחתה ,ללכ-ךרדב
 "  ומיש .הבורקה םכתביבסב םיאצמנה היגרנא-ירבגמ

 1080007 מ דאואגז0א :קחשמה םש

 ודנטנינ-רפוס :רישכמה

 ישוי :קחיש

 "ו ד

 .בגא .ותוא ולסחו די םהילע
 מ  הברהש | .תפסונ העיתפמ
 !םישנ ...םצעב םה םילסחמהמ
 נרטצת םילסחמה לומ דומעל ידכ
 .:םיירשפאה קשנה-ילכ לכב דייטצהל
 ,םינומיר לוטמ ,8כ-209 חתותה
 םיליט ,רזייל-הדקא ,רזייל .חתות
 םס- תא .דועו רויבהל ,םיתייבתמ
 וא חטשב קורז אוצמל לכות .9
 רבכ 209-7ה תא חצנתש רחאל
 םינומירה לוטמ .קחשמה תליחתב
 בהואש ימל תיניצר קזנ תנוכמ אוה
 לבא יטיא רזיילה-חתות .שער הברה
 .םילסחמה לכ דגנ בורקה חווטל ליעי
 !הדובעה תא םתמייסו תוירי המכ
 ריבעהל חילצמ קחשמה ,רוציקבו
 יטרס לש המישרמה הריוואה תא
 ,הז םע דחיבו ,םימסרופמה עונלוקה
 םיכורא םיבלש 12-ל םכתא קיבדהל
 !תצרמנ תוליעפ לש

 86% - הקיפרג
 םיסינכמש םיהכ םינווג
 המכ םע תרדוקה הריוואל
 ,הזמ ץוח .םיעגשמ םיעקר
 .םישודיח הברה אלל

 80% - לילצ
 תממעשמ המצע הקיסומה
 תמרות אל וליפאו ידמל
 םיילוקה םיטקפאה .קחשמל
 .םיריבס

 85% - קחשמ תמר
 הוולמה תקסופ-יתלב תוליעפ
 וליפאו םישק םיעטק המכב
 !םילכסתמ

 88% - םייח ךרוא
 םיאלמ ,םיכורא םיבלש 2
 וקיזחיש םילסחמו ןשקאב
 ךשמב ךסמל םיקובד םכתא
 םידוק שיש לזמ .תועש
 !קחשמה בצמ תרימשל

 87 - ללוכ ןויצ
 םכל בקניש ,בוט תוירי קחשמ
 .םד בוז דע תועבצאה תא



 ו כ ה א
 קר םאתומה לארשיב דיחיה ןוחרה - שש --=]

 דחוימ אשונ תרבוח לכל .ןגה ידליל

 לבא בותכו אורק תדמלמ הניא תרבוחה .ןגב דעמלנה

 .רפסה-תיבב םידומילה תארקל דליה תא הניכמ
 (95.- םוקמב) ח"ש 28.- לש םימולשת 3 :הנשל יונמ-ימד %
 התיכו ןגה ידליל םאתומה ,דחוימ ןועובוע-וד - ןוב וד

 לוכי דליהש םירופיסו הארקהל םירופיס .יא
 ןותיעה .דועו עדמו עבט ,הריצי ,ןובועח ירודמ ,ומצעב אורקל
 תוטיועל םאתומו 'א התיכ לו םידומילה תנוכתמ יפל ךורע

 .רפסה-יתבב םויכ תוגוהנה דומילה
 (205.- םוקמב) ח"ש 46.- לש םימולשת 4 :הנשל יונמ-ימד %
 .יד-יב תותיכ ידימלתל ןועובוערוד - זז שב צא

 א התכו ןגה ידליל ןותיעה .לארושיב רתויב ץופנהו קיחוה ןותיעה

 .. הו דוגיא רקס יפל ,ץראב םידליה-ינותיע יארוק 'ללכמ 51%)
 טרם עצב ,עבט ,תוועדח :םירודמ לש ןווגמ ןוילג לכב .(םימסרפמה -
 !דחוימ .דועו .םינועושעשו םיצבועת ,םירופיס ,עדמ כ

 ועיגיש םייונמה ןיב (205.- םוקמב) ח?ש 46.- לש םימולשת 4 :הנשל יונמ-ימד ל .
 ולרגוי ראוני שדוחב תותיכ ידימלתל ספות ןועובועהוד - ועדח -|יינ ש

 :םיאבה םיטרפה לש  רגובה כשמה והז  .ן-'ד
 ,הקיסומ :הילאוטקא ירודמ ואצמת ןוילג לכב .ינועבצא

 בשחמ יקחשמ
 תחנה ישולת

 םירפס רודמ ,תונויארו תובתכ ,םייחהמ םירופיס ,עבט ,רודיב ,עדמ

 דועו ,םיסרפ יאושונ םיעועעשו םיצבשת ,בשחמ יקחשמל ידיפש
 ...דועו .ועארבש המ לכו ךמצע תא ןחב ,םיארוק ירודמ
 (205.- .םוקמב) ח"ש 46.- לש םימולשת 4 :הנשל יונמ-ימד <

 !הלרגה אלל סרפ לבקמ יונמ לכ , דובכל
 .(ךתריחבב י/ןמס) 61280 ביבא-לת 28110 ד''ת דךילמנ בשחמ קחשמ 69 תויבתכמ 69 ןועש 8 מ'י'עב םירחבומ תע-יבתכ

 / סרפה תא לבקל םגו :םי/ןותעה לע יונמ תויהל הצור ינא םג ₪ |
 .יארועא-סיטרכ/םיקיצב חי'יוע לוע ךס הזב ףרצמ ינא .דחוימה

 :רפסמ :בוחר :החפשמ :םסש
 :התכ :ןופלט :דוקימ :בושי

 (י/ןמס) באלק-סרנייד 600 טרכארשי (כ הטו 6 :יאושא סיטרבב םימלשמל
 15.00 - 9000 תועשה ו = ו לכ ןופלטב רב רח 11 18 ] את רפסמ . :סיטרכה לעב םש םג יונמ ןימזהל רשפא

 המיתח [1:] - בב וכ 03-3373320 ןופלטב



 דיפס ודנטנינ יא ריפס ודנטנינ קא דיפס ודנטנינ יא ריפס ודגטניג יא דיפס ודנטנינ א דיפס ודנטנינ

 ל דיפס ודנטנינ קא דיפס ודנטנינ א ריפס ודנטנינ יא דיפס ודנטנינ יא דיפס ודנטנינ א דיפס ודנטנינ א

 דיפס ודנטנינ * דיפס ודנטנינ לא דיפס ודנטנינ יא דיפס ודנטנינ יא ?'20 !?[6['[ א דיפס ודנטנינ

 דא2-א1גאזג :קתשמה םש

 יוב םייג :רישכמה

 תרפא :הקחיש

 .רזוח ,זאטמ ,ללרוטמה דשה
 ינונב קחשמב בפכמ אוה םעפה
 ריכמ אלש ימ .ריג-םייגל ידמל
 בכוכ הזיאב יח יאדווב ,זאט תא
 ול שי .לודג בכוכ אוה ןאכ ,רחא
 הירוטסיה םגו היזיוולט תרדיס
 לכ לע םיקחשמ לש הלודג

 .ירשפא רישכמ
 .םד אמצו לודג ןתבער אוה זט
 אלו יטנגלטניא ידמ רתוי אל אוה
 תועונת ול שי .םכח ידמ רתוי
 רורחס תעונת רקיעבו ,תודחוימ
 רוזחישל הפיצש ימ .ולש ןקירוהה
 -רפוסה תרודהמ לש ןטקומ
 ץוח ,בזכאתי יאדווב ,ודנטנינ
 ןאכ ןיא ,םירבד עולבלו ץורלמ
 ,לילצ אל ,הקיפרג אל :רבד םוש

 היואר ישוק-תמר אל וליפאו

 .המשל

 74% - הקיפרג
 68% - לילצ

 72% - קחשמ תמר
 69% - םייח ךרוא
 70% - ללוכ ןויצ

 דא[אד-3 :קחשמה םש
 יוב םייג :רישכמה
 תרפא :הקחיש

 .יוב-םייגל םירזוח ה'גנינה יבצ
 קחשמב ,לודגב וליפא ?םירזוח
 םיבצה .יתוכיאו בוט שממ הלועפ
 היזיוולטב םיפוצ ,תיבב םיבשוי
 לירפא רשאכ ,הציפ םימסרכמו
 איה .םתוא הקיעזמ | לינוא
 והשימ לע העבראל תחוודמ
 איהש ינפל .אלכהמ טלמנש
 ,םיבצה תא ןכדעל | תרמוג

 .תעטקנ החישהו החירצ תעמשנ
 שחנל םילוכי רבכ םתא ,ןאכמ
 .קחשמב הרוק המ | קוידב
 דיתיה בצה אוה | ודרנואיל
 טושפ םירחאה לכ .חטשב
 ,אלכל רודחל | ךילע | .ומלענ
 ףוסאל ,םירמושה לע רובגל
 לש ךובמ תוצחלו תוציפ המכ
 !יןשקא רסח אל ,רוציקבו .םיאת

 קיל

 87% - הקיפרג
 93% - לילצ

 88% - קחשמ תמר
 89% - םייח ךרוא
 90% - ללוכ ןויצ

 דזאצ 00 2 :קחשמה םש
 יוב םייג :רישכמה
 תרפא :קחיש

 וילע .ךרדל אצוי ינאב רטסאב
 ..םירזג .רתויש המכ ףוסאל
 יסיטרכ םילבקמ וירבחו רטסאב
 .ריעב חתפנש שדח עונלוקל םניח

 רנולימ םיקה עונלוקה תא
 הרהמב הלגתמה ,ירותסמ
 םסקב .עשורמה סקמ הנטנומכ
 קרזנ ינאב רטסאב ,ירותסימ
 .טרסה ךותל
 המישמה תא ליחתמ אוה ןאכ
 ה'רבחה תא לסחל - האקתפרההו
 סקמ הנטנומ ללוכ ,םיערה
 תמייוסמ תומכ .ומצעבו ודובכב
 דוע רטסאבל קינעת ,םירזג לש

 ידיב ףדרנ םג רטסאב .המשנ '

 .דועו בער באז ומכ תונוש תויח
 קחשמה לש םינושה םיבלשה
 ומכ ,םינוש תומוקמב םישחרתמ
 ,םיארומס תריט ,עורפה ברעמה
 .דועו תינדיתע ריע ,ללחב
 ,רושיק ינוקחשמ שי םיבלשה ןיב
 תלילעל רשק םוש םהל ןיאש
 !קחשמה

 88% - הקיפרג
 73% - לילצ

 79% - קחשמ תמר
 82% - םייח ךרוא
 83% - ללוכ ןויצ



 העיגה איה יכ ?המל .אבה שדוחל דע העידיה תא רומשל ונבשח הלחתהב

 לכה תעדל עיגמ םייתימאה םיקירפלש ,ונטלחה זאו .ןורחאה עגרב קר

 קחשמהמ עגרהל םתקפפה אל דוע םא םג ,בל-ומיש זא !םלוכ ינפלו

 קחשמ אל אוה אסד א0א887 2

 ,ןוכנ !ןיטולחל שדח קחשמ והז ,ךשמה
 - ולש יזכרמה ןויערה תא םיריכמ םתא
 תשמח תא םיריכמ םג םתא .םד תוכמ
 הנוש שדחה קחשמה .םינשיה וירוביג
 שי :םיבושחו םיבר םירבדב ומדוקמ
 םיסוב ינש !םישדח םירוביג העבש
 לילצב םייתוהמ םירופיש !םיינלטק

 !תלדב רבכ ינשה ,ןושארה

| , 4 
. 1 

 הלילע שי ,וליפא ןכ ,וליפאו !הקיפרגבו
 ונחכש !קחשמה תא הוולמש תירותסמ
 .התנוש דוקינה תטיש .ןכ טלחהב ?והשמ
 תלעפה רתוי תרשפאמ השדחה הטישה
 !תובר תועתפה יוליגו םיקירט רתוי
 םע םכלש ןושארה שגפמל שי ,וישכעו
 םג ,קחשמה לש םירוביגה תרדיס
 !םישדחה םגו םינשיה



 קחשמהמ רוביגה -- - 8
 אוה םעפה רשאכ ,רזוח ןושארה
 .סשד שספז-ה רינרוטב ףתתשמ
 ול ץא ,ןושארה קחשמב ומכ אלש
 ,ןויפרוקסו וריז-באס לש ומכ תוחוכ
 תועונת םע ומצע לשמ חוכ אלא
 תויהל תלוכיה ומכ תוינלטקו תוירותסמ
 וליפאו לער קוריל ,הארנ-יתלבו האור
 !היגרנא-ירודכ תוריל

 לש לודגה ןמאה - 11 6
 .ןושארה | קחשמה
 םע הריזל רזוח אוה
 ומכ תושדח תועונת
 תרפסמ-תטיעב
 שא-ירודכ | ,הרידא
 םינוש םיהבגב
 .תפפועמ הטיעבו

 - אא 0
 השדח תומד
 ריכזתש | קחשמב
 תא םכמ | םיברל

 .ולש עבוכל בל-ומיש .דדובה שרפה
 ץוח !המיהדמ הרוצב וילע הטילש ול שי
 רורחס תעונתב ומצע לע ןגמ אוה הזמ
 ירוחאמ עיפוהלו םלעהל לגוסמ וליפאו
 !ובירי

 רוביגה והז - 0
 -תריזל רזוח אוה .דווילוהמ םסרופמה
 -תלצבח ,ומכ תושדח תועונת םע ברקה
 דחא אוה ינו'ג .דועו שאה-רודכ ,לצה
 קחשמב םיחושק רתויה םימחולה

 הז וישכע םגו ,ןושארה ==
 םחלהל םידלי-קחשמ אל = ו

 הב

 םחול - 5118 2280 |
 רזוח הזה | "ה'גנינה
 רשאכ ,קחשמל

 ןיא !תואיפקמ תועונת המכ ותחתמאב
 קחשמב תושדח תועונת הברה ול
 םוש ול רסח אל הככ םג לבא ,שדחה

 חרק חטשמ רוציל לגוסמ אוה !רבד
 קילחמ טושפ ביריה .ובירי ילגרל תחתמ

 ביריה תא איפקהל םתס !הטילש ילב

 הקלחה תעונת דוע ול שי ,ףוסבלו
 !בשחמה דגנ דחוימב הלועש המיהדמ

 עשרה סובה - פאס דפ אע
 רשאכ זא ?םירכוז ,ןושארה קחשמה לש
 ןורתי ול שי סד ואס אז. כ-ב םיקחשמ
 תויומדל ךופהל לגוסמ אוה ,תויתיב

 ,ןהלש תודחוימה תועונתהמ תונהלו תורחא
 לשמ תוינלטק תועונת המכ םג ול שי לבא
 -ירודכ לש רורצ וא דדוב שא-רודכ :ומצע
 .דועו שא

 -יאקירמא אצוממ שדח םחול - 8%
 דאמ הברהו קזחו לודג ףוג ול שי .יאקירפא

 -תטבח ,המדאב ביריה תא חיטהל :תועונת
 -תדיער רוציל וליפאו בירי'ת ךועמל ,םילג

 ְּ !המדא

 .עשורמו רזומ הארמ ול שי -
 ,ללכבו ולש טבנה ,םיינישה ,חרקה ושאר
 לש תרומרצמ םכב ריבעת ,ולש הרוצה לכ

 ךירצו יתימא עשר אוה ,סל'כתו .המייא
 בהלל ךפוה אוה .ולש תועונתהמ רהזהל
 קומעה-קחרה תכמ ,םיקרב הרוי ,ררחתסמ
 !רדרש - תארקנש העונת דועו

 הנושארה תמחולה - אב
 וז הריקסב םכינפב םיגיצמ ונחנאש
 וזה הפינמה .הפינמ הל שיש בל-ומיש
 בור ינחצר קשנב דאמ רהמ תילגתמ
 לע תוססבתמ הלש תודחוימה תועונתה
 .הפינמה

 לש יחצנה וביי - א
 תושדח תועונת המכ םע רזוח וריז-באס
 ןמזב תולופכ תוטבח ומכ תועיתפמו
 תוחנהל ,ריוואב םלעהל ,ריוואב הציפק
 ומכ | ביריה תא
 תכמ ,תוקבאהב
 .דועו תינחה

 וז - אז םתא א
 תינלטקה | השיאה

 .קחשמב הינשה
 עגרל ובשחת לאו
 הניא השיאש ,דחא
 הבוט קיפסמ
 -  תוכמ קחשמל
 תלגוסמ וזה תרבגה

 םירבגה לכ לש הרוצית תא ךועמל

 ,תנכוסמל התוא השועש המ !םיקחשמב
 ומכ תודחוימה תועונתה אקווד אול הז
 תלעופ איה .הלש המיהדמה תוריהמה
 !רואה תוריהמב

 תורחתל רזוח םערה-לא - 1%
 תועונת המכ םעו םדא תומדב בוש
 ודסרוטה תעונת !תולמשחמ שממ
 דחיו ,ןאכ םג הליעי ולש תמסרופמה
 למשחה תכמ ,קרבה תעונת התיא
 םוקמב בוש עיפוהלו םלעהל תלוכיהו
 !ךסמה לע רחא

 7. / | .ברקל ונוכיה ,רוציקבו
 - | קחשמל | וכתת | לא

1 1 
| ₪ 

| 
| 
: 

 ןיידע .אוה ...יכ שדוחה
 ₪ ןיידע .רומג אלו ןכומ אל
 לכב תחא תונח ןיא
 לכ םג ,ןכל !ותוא תרכומש םלועה
 ןה ,ןהילע םכל ונרפיסש ,תועונתה
 ריבס ,רמולכ ."חינהל ריבס" תרדגב
 לש תועונתה ויהי ולאש | חינהל

 ,קחשמב ולעפי םה ךכשו ,םירוביגה
 חוטב אלו רוגס אל ןיידע הז לבא

 וכ
 ...א- ==

 ילטורבהו םילאה קחשמה בורקב ,לבא
 ,ושרי םירוהה םא ."עיגי" םלועב רתויב
 תויהל ךירצ הז .ול תוכחל טלחהב יאדכ
 הנשה לש רתויב לודגה קחשמה
 !השדחה תיחרזאה



 57%518855066088 :קחשמה םש

 ביירדהגמ :רישכמה
 ןריל :קחיש

 קחשמה ,לגרודכה ימדמ לכב ומכ
 לע תולעל רשי ךל רשפאמ אל
 תא .טועבל ליחתהלו קחשמה
 הריחב יטירפת םע ליחתת קחשמה
 גוס ,ישוקה תומר | :םימישרמ
 התא הב | הצובקה | ,תורחתה
 ,רלוואה-גזמ יאנת ,ולשל קקותשמ
 ..הצובקה בכרה ,קחשמה ןמז ךשמ
 .טועבל ליחתהל לוכי התא וישכעו
 ,ךיניעה ןח-אצומ אל והשמ םא

 םינקחשל אורקל לכות דימת
 ךורעלו לספסה ביבס דדוגתהל
 קחשמל דוגינב .בכרהב םייוניש
 לבגומ אל התא ,יתימאה לגרודכה

 !קחשמב םיפוליח ינשל
 לכ ,שרגמה לע הלוע התא רשאכ
 - הלחתהב תרחב ןהב תודבועה
 ביכרמ אוה ריוואה-גזמ !תועיפשמ

 80% = הקיפרג |
 םע שהגמה 2 0 ,

 לש לדמל הקלח העונת
 םיפטוח ,הזמ ץוח .םינקחש
 !תועש ךשמל םייניעב קור

 83% - לילצ
 .םיטקפא תצק ,הקיסומ תצק
 לש שלח רתויה קלחה אלחהב
 .קחשמה

 93% - קחשמ תמר
 ב הרידא הטילש
 ,תועונת לש ןווגמ .רודכבו
 טושפ .תוקלחהו תוטיעב
 אל התא םא םג .יטסטנפ
 ,לגרודכ ימדמ לע ףוהש
 !תוכממ ןאכ הטילשה

 :91% - םילח ךווא
 תויומדב הרידאה הטילשה
 ךתוא וקיבדי ,םיעיבגה רחבמו
 וניב לבלבת לא קר .קחשמל
 ...תבשה קחשמ ןיבל

 88% - ללוכ ןויצ
 < רתויב בוטה לגרודכה קחשמ
 אוהש לבח .ביירדהגמל אציש
 .ולש יפרגה דצב שלח תצק

 ינויגה לגרודכ
 הברה וילא ךשומש לגרודכ קחשמ והז ,לבא ,שדח קחשמ אל והז
 רתויב בוטה לגרודכה קחשמ ילוא והז !הילגנאב קר אלו ,בל-תמושת

 !בילרדהגמה תרודהמ ,וישכע !היזיוולטה-יקחשמל םעפ-יא אציש

 יצוב היהי שרגמה םושג םויב .יתועמשמ שממ
 רודכה תרבעה לע השקמ הזכ שרגמ .קלקלחו
 םו* תמועל םולכ ל הז לבא .ןקחשל ןקחשמ
 שיש ומכ יפרוח
 רשאכ | .הפוריאב
 הרוטרפמטה
 תחתמ תדרוי
 שרגמה ,ספאל

 םג  זאו אופק
 םינקחשה
 ףאו םיקילחמ
 תאצוי אל הטיעב
 יוצרה ןוויכב
 לא ,רוציקבו

 -גזמב ורחבת
 ,י'דמ השק ריווא
 םכל אב םא אלא

 ₪ | קחשמב | קחשל
 !:0:> | |  הידמוק | לייטס ישר

 !תויועט לש

 וו

 לש דואמ בחר ןווגמ רשפאמ ומצע קחשמה
 תוהבגה ,תוחיגנ ,רודכ תורבעה ,תוריסמ ,תוטיעב
 רתי לכו ,םיספ ,תוכורא ,תורצק תוריסמ שי .דועו
 לש ונורתי .יתימאה שרגמהמ םירכומה םיליגרתה
 ירוקמה קחשמה לש יתוכיא קיתעת אוהש ,קחשמה
 !םינקחשב דואמ החונ הטילש םע

 הרימשב איה ,ליחתמה ןקחשה לש תויעבה תחא
 ךילע .ךלש םינקחשה לע בשחמה לש הקודהה
 קחשל דומלל
 ,זא | .תינחצרה

 רחתתשהלו רהמ

 ,ןמואמ  היהת רשאכ
 הרימשהמ

 לכות
 ריהמ ,בוט לגרודכ קחשלו הרימשהמ ררחתשהל
 .הנהמו
 ,קחשמב םיבושחה םירבדה דחא
 םוקמל בורק אצמנ טפושה .תוריבעמ
 ךלש העונת לכ האור אוה ,תושחרתהה
 םיבוהצ םיסיטרכ איצוהל ססהי אלו
 לע וא אבש ,םודא סיטרכו .םימודאו
 איצוי ,ןושאר בוהצ ירחא וא הסג העיגפ
 תירפסמה תותיחנה .קחשמהמ ןקחש ךל
 קחש זא .םידומצ תוברקב תיתוהמ דואמ
 !תינוציק תונפקותב אל לבא ,ץרמב ,חוכב
 טפושה ירחא ,םוי-םלה ייחל דוגינב
 ןנתחתהלו ץורל רשפא-יא בשחוממה
 ןווכל תכלל רשפא-יא םג .שנועב הלקהל

 רהזהל הז

 ו

 הזש אל) ...תרחא העד ןתיש שקבלו
 -םושמ לבא ,תואיצמב רזוע דימת
 6 .הז תא םיסנמ םינקחשה לכ המ

 וו ג

 לש לודג רחבמ עיצמ ומצע קחשמב
 -רפוס תופילא :םיעיבגו םירינרוט
 ,קחשמה עיבג ,הפוריא עיבג ,הפוריא
 םירינרוטה .דועו םלועה ץיבג
 וא עיבגה תוטישב םיכרענ םינושה
 .הגילה
 -ב  תקחיש רבכ ,קפס ץא
 םירישכמב 59185 0
 הניא ביירדהגמה תסריג .םירחאה
 תופסות האיבמ הניאו תשדחמ
 דחאב רבודמ ,ינש דצמ .תומיהדמ
 ,םיחילצמ רתויה לגרודכה יקחשממ
 ,לחשמה תוחתפמ ,ינוסבְוו הגסבו
 ...החלצהה תא לקלקל וצר אל יאדווב

 0 ןיי

 1 ןו



 וו
 ביירדהגמה תא ץצופל תמייאמ ,יפוס וא-ה דמימהמ ,ה'גנינה תלמנ

 !םלועב בוטה תומרופטלפה רוביגכ ,קינוס לש הדמעה תא תרערעמו

 רשאכ ליחתמ קחשמה
 הסט הרוביגה הלמנה
 יבחרב התאנהל הל

 בלשב .ןורחאה בלשה 3
 לא םינפ ,ודדומתת הז +

 לורק דגנ ,םינפ

 .עשורמה אש אלא .היסקלגה
 קחשמ אוה לוז תרפומ ,םואתפ עתפל
 ןונגסב תומרופטלפ לש הניפסה !הוולשה

 שי .קינוסל המוד דואמ
 וא ,תומלוע המכ הפ
 םיקלחתמה ,םיקלח
 ףוסב .םיבלש העבראל

 .יפוסה סובה םכל הכחמ בלש לכ
 ץר אוה .תערפומ הרוצב יביטקארפיה לָמָנ אוה לוז
 תוציחלב לכהו םימוצע םיקחרמל רתנמ ,םידיפסב

 .תידיה לע תולק רותפכ
 תונוכת המכ םג ול שי
 וסנ לשמל .תואלפומ
 .6 רותפכ לע ץוחלל
 ףטוח לוז !הרוק המ

 ןונגסב תרוחרחס |
 זט - לש | ןקירוהה ==

 קר ליעי הזה רורחסה |
 ,םינטקה םיביואה דגנ

 טלחהב העונת וז לבא * 7
 וז הנוכת .תוריקל 0 לוכי םג לּוז .הביבח

 תצק חונל ידכ ,םיהובג םילושכמ רובעל ידכ הבושח
 .חטשה תא .קודבלו |

 1 רוח ךותל תבאשנ לּוז
 קר ,עגר דוע !רוחש
 " הנפסהו ,עגר | דוע
 בכוכ לע תקסרתמ
 ,םתעגה ,הנוכנ םתשחינ. ,ןכו .רזומ
 !יפוס א-ה דמימה לא. ,לּוז םע דחיב
 בכוכה לא ותעגהש ,דימ ןיבמ לוז
 - ב : די | .תירקימ | הניא
 7 4 ותוא האיבה תינודז
 המ[ !הזה ארונה םוקמה לא
 | לש ודי איה ,דיהו

 -| עבשומה וביוא ,לּורק
 | רבכ ,קפס ןיא .לוז לש

 םיניבמ םתא וישכע
 יזכרמה ןויערה תא
 ?אל .קחשמה לכ לש

 תומלועב רובעל םכילע
 וב הזה בכוכה תא דורשל ,םינושה
 םינודז | םירוצי  םכל | םיברוא
 לא .עיגהלו ,םכל לכנתהל םיסנמה

 םיביריה דגנ דדומתהל ידכ 77
 ,םיסובה ומכ | ,םילודגה

 תצקו חוכ רתוי תצק ךירצ !
 םיסובה | הישות | רתוי
 םיקחשמו דואמ םיחושק

 דואמ םיקוח יפל ₪
 וזה המחלמב .םיכלכולמ |
 !םייובש םיחקול אל '

> 
 ,חוכ-יקוזיח ,תומשנ ,םינטק 1

 ,לבאר .דועו היגרנא ,םיניגמ <
 לש תורחאה תואסריגב ומכ
 אוה דמחנ.יכה קירטה ,לּוז
 תא ליפכמ הז קירט ."לצה"

 "םיסונוב ינימ לכ שי ךרדב

 7001. :קחשמה םש
 ביירדהגמ :רישכמה
 ףוסוליפ ןה :קחיש

 תוגהונה תוהז תויומד יתשל לּוז
 ישממה ןורתיה .הרוצ התואב קוידב
 .שאה-חוכ תלפכהב ,וז קירט לש
 םיבלשב תינויח דואמ שאה-תמצוע
 !קחשמה לש םימדקתמה
 ,הבבושהו תינניתה ותומדב | ,לּוז
 הצירה ןונגסו הריהמה ותעונתב
 .קינוס לש דובכה לע םייאמ ,ולש
 קוחר לבא ,ןכ טלחהב ?םייאמ
 דמעמהמ דופיקה תא | חידהלמ
 יקחשמ |םלועב ולש | דחוימה
 רשאכ ,וישכע דחוימב .היזיוולטה
 הגסבו רוטילקת תסריגב אצי קינוס
 !3 קינוס לע םירבדמ רבכ וליפא
 החלצהמ תונהל לּוזל ריאשמ קינוס
 .יס.יפבו הגימאב דחוימב הבר

 84% - הקיפרג
 תסריג לש רפושמ יפרג קתעה
 הקותמ תומד םע ,הגימאה
 ףסמה לע הענש ,הבבושו
 עגרל רוצעל ילבו ,תוריהמב
 !דחא

 76% - לילצ
 תנבבצעמ יד הקיסומ
 אל שממ .םידורי יד םיטקפאו
 !קחשמל םרות

 82% - קחשמ תמר
 ילוא מ לוזב הטילשה
 ,קינוס ןיבל וניב תוושהל רוסא
 קחשמ טלחהב הז לבא
 !ההובג המרב תומרופטלפ

 81% - םייח ךווא
 ,םילודג תומלוע המכ הפ שי
 הברה ,תויומד הברה םע
 םע קחשמ .ןשקאו תודוכלמ
 !דיתע

 ו-2
 קינוס אל טלחהב הז .אל
 .הניפל ותוא קחוד אל טלחהבו
 ןוויג שפחמש ימ ,לבא
 הברה הפ אצמי ,דופיקהמ
 !קחשמ לש םיבוט םיעגר



 קבאמה רישכע .ס:יפל דוחימ םידיקפת קחשמו לעונלוק יטיהל ,חילצמ לגוידב-עדמ רפס היה תילוח

 ,69-הגמה לא םגו ביירההגמה לא םג ע'גמ םלחה ינילבת לע

 סטאש2:קתשמה םש
 ביהדהגמ :רישכמה
 יפר :קחיש

 840% - הקיפרג
 ,הבוט  תילוח 0 5
 :המיהדמ אל טלחהב לבא הפי
 תודיחי לש סמוע של רשאכ
 קחשמה ,ךסמה לע תויאבצ
 .ולש בצקה תא טאמ

 96% - לילצ |
 קחשמה לש הקיסומה
 ,םילועמ טושפ םיטקפאהו
 םע בטיה הריוואל םיסינכמ]
 .םוגד רוביד הברה

 9200 = קחשמ תמה
 בכרומ דואמ קחשמהש תוהמל
 בילהדהגמה תסריג) לודג דואמו
 אלש  ,ןורכז הגמ 16 תללוכ
 זא (רוטילקתה תסהג לע רבדל
 הלק ,החונ הלועפ לכל השעה
 .הטושפו

 םייח ךרוא
 1 קנע קחשמ
 [\ ךרואל םכתא
 שיש ,רוכזל

 די 0 3 :
 קחשמ' ,קפס אלל ,זה%-- |

 רתויב בוטה:היגטרטסאה
 לע-ברקה-.ביירדהגמל-אצוש
 לש םעט ףיסומםינילבתה
 !קחשמל 'דוע"

 0 שא
 סיקאהא בכוכב
 ל םירהוגתמ
 ,טבש "לכ  :םיטבש
 קחשמב אהקנה
 ה) ,החפשמ
 לע טלתשהל
 ןילבתב רו
 הטילשה :םלחה
 ןילבתה = = תוהוקמב
 ,םלועל = ותקפסאו
 תתפמה םצעב אלה
 !םוקלה .לכב הטילשל
 םהעב העוה>. סוהרוא  .'תחפשמ
 [ 0 ] 0 :הלש

 .םתוירזכאב |

 תחפשמ

 תרמוש

 היחטש |
 לזרב

 'םיריכמ

 ןנוקרא
 לע

 ןוטלשב

 ף- אל םה

 ,השלוחב |
 .השלוחו =

 דימת ופידעי

 הברה בלשמ

 הברהו

 .היגטרטסא

 לרחא

 | תא

 ןגהל ,,ירקיה

 ךשוכרו טמא

 הקיטקטה * .ביואה| תא.  דימשהלו
 החפשמה יפוא לע תססבתמ ןבומכ
 סדירטאתחפשמ " :תהחב = "התוא
 ןילבתה .תקפהב : דקמתהל ףידעת
 ופידע*  תוהחאה .תוחפשמה דועב
 לכב .הורטו המחלמ חוכ  .יכהד
 השעת תוחפשמהמ 'תחא לכ ,ההקמ
 רתי 'תעפשה תא. לטבל .יהכ לכה

 .םינילבתה .קוש לע .תוחפשו
 ץעויךל ישי" ,המישמב ךל רוז
 רמאי" הז ץעול .החפשמה ינגמ

 .חצנל ידכ  תושעל המ" ₪
 תיבל ץעויה ,לשילשה בלש
 -תיב םיקהל ךל על

 תב תא טורהלו בכה לב

 שי .יסיפה יקחשמב ומכ קחשמל
 | ולא םיטירפת .םיטירפת לש קשממ
 להמ תא רוחבל ךל ורשפאי

 תונבל ידכ ,לשמל !ךלש תולועפה
 םוקמ תונבל ךילע קוקיז-תיב

 ו נא ול רוטרנג
 , רוכ ךירצ

 תלהנתמ
 .קה ללחב

 ךיבירי םגי.

 וםילענפ
 ?דכ .ליבקמב
 ₪ תאו גישהל

 לע "הטילשה



 דסוואגותאד 08 :קתשמה םש

 ,ודנטנינ-רפוס :םירילשכמה

 ודנטנינו ביירדהגמ

 יפאו רפוע :וקתיש

 זא ,ךסמה לע
 םימיאתמ | תוברקה
 לכב םינקחשל

 וליפאו םיאליגה
 .םיליחתמ | םיקירפל

 תוכזב לכה | ,ןוכנ

 ישוקה תומר עבש
 ץיאהל ןתינ ,ללכב .קחשמל שיש

 ,קחשמה בצק תא
 קשמ תא ךיראהל

 ןמזל דע | רינרוטה

 .ףוס-ילב

 דייוצמ קחשמה
 םיבצמ = הטולשב /80888| ומ :םיבצמ השולשב

 דג | שארב"שאו 77 לע טעמכ םידדומתמ םימחולה רשאכ ,וישכע דחוימב .2 בוחרה [
 לכ (ןבומכ ,םכלש בוט יכה רבחה = לק

 םינייטצמ תוברקה

 ו העבראל ,קוידב ?םיאתמה ץמואה תא שי ימל !?ישילש קחשמו
 =-> פח !ןוירש יצח םבג-לעו הציפ לע 'םיפורש ,םיצרמנ םימחול

 בצמ שי  ,םידחופ ?םתשחינ
 וב ,היפצל | ,יעיבר

 ה ו ₪ רתלאמ בשחמה
 םתאו תוברק םכל

 ,לבא .תונהלו דצב תבשל םילוכי 9 0
 ידכ קַא[ן[םןט" הז .

 .תועונתה תא דומלל

 ברקב תופצל ליבשב

 םילבכה תא םיחתופ - 4
 טרופסה ץורעב קיפ ה כ פה ן שממ לבא ,וסנ תא תללועמ ימאנוק ,קפס ןיא

 אאא תצק םיאורו | - > קילחהל | ,תוריהזב איה - טלחהב .בוש הילולעת
 ליבשב םינוק קחשמ . ל" 40% 6 ...רדרש ךותל ךסמה לא ה'גנינה יבצ תא הריזחמ
 !קחשל שר =| טובורל ,החילס םישרמ תוכמ קחשמ םע ,ןטקה
 ,הבתכה לש אלפומה חיתפה ירחא 3 - לכ וא רדרש יומד ואצ ,וישכעו !רתויב יארפו ידמל

 םיצור חטב  םתא . העל | :םירחאהמ דחא !העיגה ברקה תעש !תובוחרל

 האוושה תצק [ ל וא
 2  בוחרה | םחולל ד - . אא 00608, תסריג

 זא | ?ןוכנ .וברוט אסא כסא,
 םחול - הז תמאב  םגו טרס אל הז ,בל-ומיש ,לבא ...\8א א ,אזאסטד ודנטנינ-רפוסה

 קחשמה .2  בוחרה ה'רבחה - רייוצמ ןוטרס אל מ החנהש ,םתבשח עגרל םא
 ריהמ תוחפ זא .םד םישפחמ ולאה בב - הבולעו תמצמוצמ םכלש
 טלחהב לבא ₪ לכה ושעתש דאמ יאדכ 7 אל םתא  ,םעפה !םתיעט
 לש ןובאיתה תא קיפסי / 00 בזה לע רומשל ידכ 2 ₪ | ,ולטאנוד אל תויהל םיבייח
 .םיבר םיבונס [ אש תוברקהש תורמל ...םכלש | וליפאו ודרנואל אל ,ולאפר אל
 םימחולהו םיבצהמ דחא לכ קחשמ קוידב אל םה הפ , : | אל םתא ,אל !ול'גנאלאכימ אל
 םע בטיה דייוצמ םיביריה [₪4/₪/88)| המ קוידב אלו םידלישע 0 השיש דוע הפ שי יכ םיבייח
 הברהו תשומחת הברה [₪ תוארל הצור התיה אמאש = :םכתא קחשל וחמשיש ה'רבח



 ינש ,תוכמ יתש :תודחוימ תועונת
 ,תוקינח ינש ,תולפה ינש ,םיפורגא
 - ןבומכו תוציפק ,תומיסח ,תוטיעב
 םיקונז לש םיינלטק םיבוליש
 שי תומד לכל ,ףסונב .תוכמו
 תדחומ הפקתה יגוס השולש
 -תכמ תמצוע .תחא ץחמ-תכמו
 ךלש רשוכה יפל תעבקנ ץחמה
 !ךביריב עוגפל
 והזי יאדוב 2 בוחרה םחול יקיתו
 תירי :תורכומ תועונת הברה ןאכ
 .דועו םינבזה ףלא תכמ ,ןקירוהה
 םמהל חילצי הסונמ קירפ ,רוציקבו
 .תויעב ילב ובירי תא
 ,הביהרמ הקיפרג הוולמ קחשמה תא
 םיעקרב ןוימיד דאמ הברה םעע
 רבכ ,ןוכנ .הקלחו הבוט היצמינאו
 הברה הקיפרג םע םיקחשמ' וניאר
 לש םיקחשמב םג ,תרפושמ רתוי
 רבד םוש הפ ןיא לבא ,ימאנוק
 םיעקר 10 .המריפה תא שייבמש
 תננגוסמ תומד לכו |םיעגשמ
 .אילפהל

 לכ תא הפ שי ,לילצה תניחבמ

 .ברקה תריואל םיסינכמש םיטקפאה
 ,תוחווצ ,תוקאנ ,םירוקריק ,תוחינג
 ,תוטרחה לש תולוקה ןבומכו תוגאש
 לכו תוריטסה ,םידעצה ,תוציפקה
 .רתיה
 םכל קפסיש קחשמ הז לכה-ךןסב
 םג ,ןכ .האנה לש תועש דאמ הברה
 םגו ה'גלנה יבצ לש םיפורשל

 ..2 בוחרה םחול לש םיבונסל

 93% - הקיפרג
 89% - לילצ

 91% - קחשמ תמר
 90% - םייח ךרוא
 92% - ללוכ ןויצ

 ביירדהמה תסריג
 םיחיגמ ה'גנינה יבצ !עשורמו קוריל ךופהל ןמזה הז
 לש הזמ הנושה תוכמ קחשמב ביירדהגמה לא
 הניא האוושהה ןאכ םג ,ןבומכו .ודנטנינ-רפוסה
 םחול תובקיעב אב הזה קחשמה םג םאה :תענמנ
 רשפא ...ןכבו ?ילוא ,תופילאה תרודהמ 2 בוחרה
 .ןכ ...ש רמול

 4 !הלילע ...םג שי הפ ,ודנטנינה תסריגל דוגינב
 תא ופטח ,וטלתשה םילוגסו םיירזכא ה'גנינ יבצ
 .א-ה דמימב ותוא ואלכו רטנילפס רטסאמ
 תרדסל םיאצוי םיבוטהו םיקוריה ה'רבחה ,וישכע
 םיבצה תרזעל !רטסאמ תא ליצהל ידכ תוברק
 םיאצוי םלוכו םיבוט םידידי העברא םיצלחנ
 .דחא לע דחא תוברקל
 יד ןויסינ אוה ,הזה יליבדה רופיסה לכ ,סלכת
 ביירדהגמה תסריג תא תושעל ,ימאנוק לש ינוניב
 וקפתסה אל םה .ודנטנינ-רפוס לש וזמ הנוש
 .רופיס דוע ופיסוה אלא ,תויומד דדועבו םיבצב
 םירוביגה תנומש ןיבמ תחאב רוחבל םכילע וישכע
 השולש ינב תוברקב םחלהל ,בכוכל בכוכמ רובעלו
 .א-ה דמימל ועיגתש דע םיבוביס
 יבצמ העברא הפ שי ,ודנטנינ-רפוסה תסריגב ומכ
 תלילע" תא בבקועש בצמב .םינוש קחשמ
 .א דמימל ךרדב בכוכל בכוכמ וגלדת ,'קחשמה
 בצמב
 לש

 ,רינרוט
 םכילע
 דומעל
 ןחבמב
 88 לש
 .תוברק
 -  רמולכ
 םכילע
 סיבהל
 בירי לכ
1 
 !םימעפ

 חגצ ₪ ד
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 שארב-שאר לש  בצמ
 וקקדזת בשאכ | ,ףוסבלו [₪
 ולכות ,לוגריתו ןומיא תצקל 8

 .ןומיאה בצמל רובעל
 תא ןווכל ןתינ םחול לכל
 המצועה ,תוריהמה
 תומר הנומשל םירושיכהו
 םיאכז םתא ,ףסונב .תונוש
 .קחשמ-יכשמה העבש דועל
 איה וז תפסונ תורשפא
 ערכוי ברקה םא עובקל
 וא השימח ,םיינש ךותב
 ינפל | םיבוביס העביש

 .רכוי ברקהש
 ה'גנינה יבצ לש ביירדהגמה תסריג
 ומכ הבוטו תכרומ הניא ,םייחכונה
 האוושהב םג .ודנטנינ-רפוסה תסריג
 ,תופילאה תרודהמ 2 בוחרה םחולל
 םג !בזכאמ וליפאו טושפ קחשמ והז
 תא ספספמ ,תועונת לש ףוריצ
 שי זא .2 בוחרה םחולל שיש קרבה

 וליפאו קשנה תא שי ,תועונתה תא

 ,ןיידעו םירותפכ השיש םע תידי שי

 !ספספמ קחשמה

 ההובג תוכיא הפ שי ,תיפרג הניחבמ

 םיפורשה .יירדהגמל האיכ
 יאדוב ה'גנינה יבצ לש םייתימאה
 לש םירויצל ןוימיד הברה ואצמי

 ...ךרוצה

 ו



 תורבוח
 .תוציפה

 -רוע תא תקפוד שממ הקיסומה
 תוכמ לש םיינחצר םיטקפא !ףותה
 ,לזמ שממש המויא הקיסומו תויריו
 !התוא תובכל רשפאש

 תא תוושהל וסנת לא - םוכיסל |
 -רפוסה תרודהמ םע אל ,קחשמה
 בוחרה סחול םע אלש חטבו ודנטנינ
 !תופילאה תרודהמ 2

 ינללוז לש | סקימוקה

 84% - הקיפרג
 !65%% - לילצ
 70% - קחשמ תמר
 65% - םייח ךווא
 79% - ללוכ ןויצ

 טיב-8 ודנטנינה
 ה'גנינה יבצ ,עודיכ

 הקיסאלקל םיכייש ו

 הקיסאלקה לש .

 ודנטנינה לש
 םיקחשמה .טיב8
 לש םינורחאה
 ועיגהש | ,םיבצה
 אל ,רישכמל

 בוט ושע קוידב
 הסנמ ימאנוק ,וישכע לבא ,םיבצל וא רישכמל
 ונתוא תוצפל
 .והשמב
 ,הזה קחשמב
 ,ולאפר
 2 ,ול'גנאלאכימ

 ולטאנודו
 ודרנואילו

 ..דגנ | םידדומתמ
 הלאשה .םמצע

 ?םהיניבמ בוטה אוה ימ ,איה
 דובכב תוכזל ידכ בוט קיפסמ

 ינש דגנ םגו םירחאה םיבצה

 ,םיפסונ ה'רבח

 סנו'ג יסייק
 -ןוקרדהו

 .יארומסה
 רשפא ,ןבומכו
 דדומתהל

 שארב-שאר
 ,בשחמה דגנו
 ...ףוסבלו

 - ינלטקה בצמב

 !וברוטה
 תוליגרה תועונתה שי םחול לכל

 ,םיפורגא יגוס השולש ןהבו
 הקינח ,הקירז ,המיסח ,תוטבח
 תועונת יתש דועו הטיעבו
 ץב  בלשל | ןתינ | .תודחוימ
 םיטקפאל - עיגהלו תועונתה

 .םידחוימ
 אל הגוצת הפ שי ,תיפרג הניחבמ

 תוומדה .ןשיה ודנטנינה לש הער
 תצק םיעקרה לבא תוטרופמ טלחהב
 הקיסומה תא םג .םיממעשמו םיהכ
 ...ךומנ םוילווב ריאשהל ידכ
 קחשמ והז ,תוכמ קחשמ רותב
 ימל רקיעב דעוימה ידמל עצוממ

 ודנטנינ-רפוסה תא הנק אל ןיידעש
 םיבצה לע ףורש טלחהב לבא
 ,תוכמ יקחשמ לע וא םיקילדמה
 !קחשמה לע רתוול לוכי אלו

 86% - הקיפרג

 84% - לילצ
 89% - קחשמ תמר
 88% - םי'ח ךרוא
 87% - ללוכ ןויצ

 ...ה בלשל וישכעו
 !םיפיט

 ,ודנטנינזרפוסה תסריגב 5 דגנ | גגומתהל
 רתויב ןכוסמה ביריה ה יקאס | וקורוק
 .רדרש-טובורה | אוה 0-5 ?עשרה
 בוטה בצה ,ינש דצמ 5 | | ומכ ,קחשמה
 !ולטאנוד ...אוה רתויב תורודהמה
 ,קוידב הסריג התורב : | ,ולש תורחאה
 רשאכש בל-ומיש רשפאמ
 ,בשחמה דגנ םיקחשמ :םיבצמ העברא
 שמתשהל ףידעמ אוה תובקיעב"
 םתא רשאכ !ריוואב תופקתהב דגנ דדומתהל ךילע וב "רופיסה

 ,תדחוימ העונתב ,ףיקתהל םיסנמ
 קחרמב תויהל םכילע
 והת  םא | .םיאתמה
 םתא | ,ידמ | םיקוחר
 ...ךבתסהל תצק םילולע

 ביירדהגמה תסריגב
 שמתשהל ולכות

 דגנ ךלכולמ | קירטב
 ...םיילשונאה םכירבח
 יהשלכ העונת ושע

 הסני םכרבח התוא
 העונתב הכמ ול ונת לבא ,םוסחל
 ?זמרת םתנבה .םכלש תיתימאה

 םא :םייחב בושח פיט דוע ,ףוסבלו

 וכרטצת תוכמ םוסחל ודמלת אל
 .םידספה גופסל דומלל

 סופתל ןתינ ,ודנטנינה תסריגב
 רודכ ,הזמ רתוי ,שא-ירודכ .קורזלו
 ,לסרודכב דנואביר ומכ רזוח שאה

 .:.האלה ותוא ךישמהל רשפאו



 6 0אדד םז 4 :קחשמה םש
 ביירדהגמ :רישכמה
 ןריל :קחיש

 הירוטסיה שי םיבר םיקחשמל
 התואל ךילש 6 אד1 ₪1 .הכורא
 תא ליתתה אוה .תדבוכמ הרובח
 תנשב םש-יא ,יראטא תחפשמב וכרד
 הרשפא ,הנוכמה תסריגג .6

 859% = הקיפרג
 תורשעמ בכרומ את לכ
 .םיטיירפס תואמו ,םיצפח
 לבא םינטק םנמא םיצפחה
 .אילפהל םיטרופמ

 89% < לילצ
 .לוק תומיגד 130-מ רתוי
 לש עגור לכ םיוולמ םיטקפאו
 םגו תוחרצ תוקאנ .קחשמה
 ,דמג יה" :ןונגסב םיטפשמ
 רבכ ףוע" וא "7בער התא
 םימעפל לבא "'!הזה בלשה
 ליתתמ קילדמה רובידה
 ...ןבצעל

 86% - קחשמ תמ3
 םיעבראל םינוש םיקחשמ 3
 זא ?ונ !תחא הכמב םיקירפ
 לע ץחל הברה תמאב שי
 .תועבצאה לע םגו ךסמה

 88% - םייח ךרוא
 הנומשב םיבלש 150-מ רתוי
 הברה וחיטבי ישוק תומר
 קחשמ לש תועש דואמ
 םכל שי םא דחוימבו .האנהו
 ביירדהגמה לש לצפמה תא
 .םיקירפ העבראל

 87% - ללוכ ןויצ
 הבסהל הכוזש יסולק קחשמ
 !ביירדהגמל תדחוימ דואמ

 ברק-ודל הנמזה
 .ן'גנט תרבח לש התובידאב םירזוח יריקלוו דמגה ףשכמה ,םחולה

 םיסנמה עשרה תוחוכ דגנ האקתפרתהל אציי קירפ תפסונ םעפ

 !םיאלפומ םסק ישחל לע טלתשהל

 העבראל

 םישנא
 דחיתהל

 םלועב

 ךובמב ,םוסק
 וב יפוסניא

 םיביואה |
 לכ םיאלממ
 לכו הניפ

 .עובר רטמ
 תונורתי
 לש ונורסחו
 קחשמ
 ,הנוכמה
 םלועל אוהש

 ,יתעגפנ םא םג ,בוביס לכ ירחא .רמגנ היה אל
 !קחשל ךיושמהלו "הריל" דוע לשלשל תלוכי
 תונוש תואסריג ירחא ,הגס לש תיחכונה הסריגה
 םיקירפ העבראל תרשפאמ ,םירישכמה לכל יטעמכ

 .ךסמה לע ץצורתהלו ביירדהגמה לא רבחתהל
 לכ .םיבלש האמ ןיב אלכב שחרתמ ומצע קחשמה
 םירבעמב םירבוחמה םיכסמ המכ שפות בלש
 םיאתה תנומש .את השעמל אוה בלש לכ .םידחוימ
 םירחבמ םיאתה ,םהירחאל .םיליגר םינושארה
 ,לכוא ,רצוא ,תוריקמ בכרומ את לכ .יארקא ןפואב
 לש עפשו תודוכלמ ,תותלד ,תוחתפמ ,םילער
 !םיִסּואיִמ
 ללוחמ הזיא ךותמ םיאב קחשמב ה'ובחה לכ
 ,תוקנא .תומצע ךותמ תוחמוצ תוחור .םירוצי
 .רבע לכמ םיקנזמ דועו םיינוימד םירוצי ,םידש
 לש תוללותשהה תא קיספהל הדיחיה ךרדה ,ןכל

 ,םירוציה
 תוריל איה
 ,הנוכמב
 ללוחמב
 .םירוציה
 לככו
 הנוכמהש
 ,הלודג רתוי
 וקקדזת
 הילע | ןקורל
 רתוי
 .תשומחת
 תעבראל
 ישי 'םימחולה

 דבכנ קלח ,ןכל .םינוש םירושיכ
 :ןויסינהו עדיה אוה קחשמב בושחו
 -ומיש !?הפיא ביצהל םחול הזיא תא
 בצמב םיקחשמ םתא םאש בל

 תא רומשל םילוכ* םתא "איש"
 תא רמולכ !רתוי רחואמל תומדה
 ,דוקינ ,תומדה העיגה וילא בלשה
 תואמסיס תרזעב .דועו ,בהז ,בצמ
 !םוקמ ותואל קוידב רוזחל ולכות
 ,לחשמה תחתפמ | ,ץגנט תרבח
 תוומד זבזבל לבחש הטילחה

 קחשמ םתס לע תויתוכיא ולאכ
 רוחבל ולכותש ,הביסה וז .םילא

 ןאכ !טסווק - יטולחל הנוש קחשמב
 רשפאלש חתפמה תא גישהל םכילע
 .םימסקה-תריטל | סנכלהל | םכל

 םיבלש 50 דוע שי הזה קחשמב
 לבא ,ירוקמה קחשמל דואמ םימוהדה
 תולונח :תושדח תויורשפא םיללוכ
 תויומד ,בהזה תא זבזבל רשפא ןהב
 תושרודה תודיחו םילזאפ ,החישל
 .ןורתיפ
 הטילחה ן'גנט !אל ?והזש םתבשח
 התואל ישילש קחשמ ףיסוהל
 תוברק לש םיבלש 8  !תטלקה
 ןבומכ אוה חצנמה .שארב שאר
 ,לבא !דורשל חילציש ץימאה םחולה
 תואיציב עוגפל אל בל ומיש
 !ודיספת טושפ זא יכ (תאזדְ)



 50%16 600 :קחשמה םש
 60-הגמ :רישכמה
 לבוי :קחיש

 תולגל ידכ ,דיתעל רוזחלו םהינימל

 .רבעב תוועמה תא ןקתל חילצהש
 רבד לכ ירה .אל ללכב !לבלבמ

 החאו הרוקש

 | ה |
 | 4 | 3 4 וכ ₪5 10

 ..רבעה תא ןקתל

 - הקיפרג | לש לגדה רוביג ?אל המו !רתוי לוחכ !רתוי ריהמ !לודג אוה !הפ אוה

 כ זרתוי בוט ...םג אוה םאה .ףסונ קרפב רזוח הגס
 תויומד ,קינוס לש תהפושמ .

 רבעהמ רתוי תוטרופמו תולודג
 םיידמימ-תלת םיעטק וליפאו טובור :ולש הנורחאה תפומה-תריצי תא םרבעל קחשמב רזוח דופיקה קינוס ,ןכ
 לש אוססמ-7 ןונגסב םימישרמ : : ףטוחו | קינוס-לטמ | .רוטילקתה ןנוכל הגס לש שדחה
 !ודנטנינ-רפוסה יש ילאס הכיסנה תא תא האיצוה אל הגס עודמ ,ולאשת
 "יצא ק] אוה הכיסנה תא | ןנוכ אצי רשאכ ,םדוק רבכ קחשמה
 95% - לילצ ידכ ,רצבמב אלוכ יכ ,הבושתה ?קושל רוטילקתה
 0- תטישב תטלקנה הקיסומה 0 קינוס ,התוא ליצהל קחשמ איצוהל וזרדזה אל הגסב
 תרצויש הטיש וז .פסשאפ , . רובעל ,רהמל בייח | ,ןכל .ומדוקמ התוחנ המרב היהיש
 לש תידמימ-תלת הילשא | % םישישמ רתויב | !2 קינוסמ ירמגל הנוש הזה קחשמה
 קר הנממ תונהל ןתינו לילצה 5 תא ףוסאל ,םיבלש רבכ קירפ לש םימדוקה תונוילגב
 ינשל קחשמה רוביח תרזעב ינפל ןמזהינבא תלילע לע והשמ םכל ונזמר
 קפתסהל רוסא !םילוקמר ו קודו ,קינטובור רוטקוד | הדופיקב בהואמ קינוס .קחשמה

 לש םיליגרה םילוקמרב !םלועה לע טלתשהל
 ...היזוולטה | | | בל רמיטתש | יפכ
 קחשמה והז ,דימ

 לקט תה |
 תואסריגה לכב ומכ קוידב 0 : :

 אצמנ קינוס
 טושפ ,קינוס לש תומדוקה 0 ב

 . )| קחשמה ,תאז .הלועמ
 תחסונ תא רזחשמ בדידה
 / 9% 1 םייח ךרוא רתוי המוד קינוסב הטילשה .2 קינוס לש החלצהה | קינוס .ילאס הכיסנה איה ,הדורוה
 י םע ,בוט קחשמ !ללכב ותוא םירכוז .ןושארה קחשמב התיהש וזל השפוחל הכיסנה תא תחקל טילחמ
 : : 1 קחשמה לש קלח לכ | ,הנש ףוס לכב .(אטטטפ) רוונ םגאב
 :השולשל קלחתמ םגאה לעמ ןטקה בכוכה עיפומ
 .דיתעו הווה ,רבע דאמ בכוכ והז .וב לייטל רשפאו
 קחשמה לכ ירה | תולגוסמה ,םינבא וב שי .דחוימ

 -תנוכמ תא בבוס | !ןמזב ,ןהב קיזחמה תא ריבעהל
 רוטקוד לש ןמזה | ,בכוכל םיעיגמ ילאסו קינוס רשאכ
 |34 4 קינוס .קינטובור = ינפל .ןיטולחל סורה אוהש םילגמ םה
 4 וש , ל -- ךירצ = ,הרוק ללכב המ ןיבהל םיחילצמ םהש
 ,םירבד ןקתלו תונזלל חלשמ עשרה קינטובור רוטקוד



\\\\6\\ 

 66 \ס \ \\\
 רידא םיצורמ קחשמ
 לש רוטילקתה ןנוכל
 תא ץיאהל רשפא .הגס
 ש"מק 300-ל תינוכמה
 הטיאמ אל הקיפרגהו
 !תדקור אלו

 \\\\א\\
 םינושמ םייוסינ ךרוע ול'גנא רוטקוד
 לש ףוג ךותב תצלפמ רצויו ולש הדבעמב
 טלתשהל ,ןבומכ ,הסנמ טובורה .טובור

 לע
 !תושונאה
 ריצקת הז
 הלילעה
 לש

 הקיפרגב םיוולמו ודנטנינ לש םירישכמה

 !המיהדמ תידמימ-תלת

 ₪6)\ \) \צ\\ס %)\

 .- \סצ\\)\צ
 08805 לש ןונגסב הלועפ קחשמ

 איה רתויב הבוטה ךרדה וב ,םאסזאמ

 .ה = <-%-- < א-ה <<< ה-%->א* לקחה שה >> לז הזה הדחה הוה הה קהה הק החדה החיה הדחה קה הדחה הד - הדר ששב שש

 רצ \ ,ג\\ \\\\\() \\ \\\\

 לע הפחמ דחא קירפ רשאכ ,תוגוזה קחשמ

 -רפוסל םגו ביירדהגמל םג בורקב .ורבח

 ו
 \\אצווג ג

 דועב אציש ,ביהרמ םידיקפת קחשמ
 -תלת הקיפרג םע ,6-הגמל הנש-יצחכ
 הסינכ סיטרכ הווהמ קחשמה .תידמימ
 הפ שיש תורמל זא !התיעבמ תואיצמל
 ונל הארנ אל ,תורצוא דואמ הברה

 קחשמה ירחא ,הלילב םדרהל וחילצתש
 ...הזה

 \א \\\צ6\\
 תבסה לש הרדיסב ףסונ הלועפ קחשמ

 יקחשמל םייראלופופ םירילוצמ םיטרס
 ריבעהל הסנמ הז קחשמ םג .בשחמ
 היזוולטה תרדיסמ םיבוהא םיעטק
 תויומדו ףרוטמה רומוהה תא רקיעבו
 -רפוסל בורקב ...דחוימב תויראלופופ
 !ודנטנינ

 אנ \ו\ס \ \\צ\\\ \

 \ \א\ נצ
 םימיב תורתוכל תרזוח סמדא תחפשמ
 ,שדחה טרסה ימוליצ תא םימילשמ הלא
 תרבחב .תושדח תוומד המכ םע
 םה רבכו ידמ רתוי וכיח אל 065%
 ,שדחה קחשמה תנכה תא םימילשמ
 ...ודנטנינ-רפוסל ,טרסה תובקעב

 טצצא\
 יקחשמ לא רזוח חלמה יאפופ םג ,ןכ
 ודנטנינרפוסל | קחשמב היזיוולטה

 הסריג וזיא :ולאשת ,ונ .ביירדהגמלו
 16 לולכת ,ביירדהגמה תסריג ?הבוט רתוי
 לש ןונגסב םיבלש הנומשב ןורכז הגמ
 הרטמה תוגוזב םג קחשל ולכות .ויראמ
 ולכות קחשמב .ליוא בילוא תא אוצמל

 תסריג .יפמיו וא סוטורב ,יאפופ תויהל
 הגמ 8 קר ,הנטק רתוי ודנטנינ-רפוסה
 תרדיסל המוד רתויש יפואב איהו ןורכז
 !היזיוולטה

\ \\\\\ \\ 
 דאמ דחא לע דחא ,לסרודכ קחשמ והז

 םיכלהמ המכ וב שי .ביירדהגמל ינרמוי
 םג הז ,בגא .רחא ןונגסבו םידחוימ דואמ
 ללוכ אוה יכ יביטרופס קחשמ קוידב אל
 !םיכלכולמ יד םיקירט

 שטו לוו א\ ג
 ילעב ,םיקחשמ השולשב רבודמ השעמל

 שי םא ,בגא !תחא תטלקב ,המוד יפוא
 םילוכ: םירבח העברא ,םאתמ םכל
 !קתרמ טלחהב אוהו ,דחיב ותוא קחשל

 שס( \ < \\\\
 לכו דלי לכ לש םולחה ,שדח טרופס והז
 דרובטקס לע דומעל - םלועב רענ
 יד-לע ררגהל | ,(תירביעב | תויליגלג)
 ךילעש ןבומכ .רהמ תעסונש תינוכמ
 ,דרובטקסה לע דומעל קר אל ,חילצהל



 ...תומישמו םיקירט ינימ-לכ עצבל אלא
 קר אצי הזה הנושמה טרופסה ,םייתניב
 !ביירדהגמל

 וקו גצ%מ ו
 ד

 \ר\ ו ב )ו

 \\\)\ א.
 בורקב אציש ףסונ הלועפ קחשמ

 תא בקוע הז קחשמ | .ביירדהגמל
 סקימוק תורבוח תרדיס לש הלילעה
 תינסרה היחל ךפוהש ןעדמ לע תרפסמה
 .אמאג-ינרקל ףשחנ אוהש םעפ לכב

 ּת הד מ

 / ה : 10+ א

 \\\ט\ט\(<\. נא

 א \\?\
 וב יוב-םייגל שדח ףורגיא קחשמ והז

 תא סיבהל ךילע
 םוקל חילצת אל  םא | .םיבוביס

 ,רשע רופסי טפושהש דע םישרקהמ

 !טואא-קונל ןבומכ ,בשחת העיקתה

 \\\\נ\\\ \ \\ \\א
 - ודנטנינ-רפוסל ביבח הלועפ קחשמ
 ךרדב םיביריב תורילו ץופקל ,ץורל הברה
 ...ןוחצנל

 6 \\\\ \ \ו\\ \אס\'\
 לש בוליש והז !ינמז םייתניב קחשמה םש
 בוליש .הלועפ קחשמו םידיקפת קחשמ

 הנורחאל יתנפוא דאמו חילצמ דואמש

 לכב חצנל בייח םט ,קחשמה רוביג .ןפיב
 חצנל בייח םט ,עשרה תוחוכ תא ריחמ

 12" "ךותב ךביהל

 -ילכ ףוסאל ,בלש לכב ויבירי לכ תא
 דקמתמ קחשמה בור .דועו םימסק ,קשנ
 קחשמ לש עטקב תוחפ הברהו ןשקאב
 .ודנטנינ-רפוסל אוה קחשמה !םידיקפת

 060 5 \\טטצא

 \ \\\צ
 םיליחתמ םיקירפל דומח םילזאפ קחשמ

 הרצי קחשמה תא .םיריעצה םיחאלו
 ירוחאמ תדמועה הרבח יהוז .צ1/00או
 והזו ...אס6סאס ...םשב היזיוולט תרדיס
 .קושל האיצומ איהש ןושארה קחשמה
 .בוט לזמ

 \\\\! \ א.
 והשיתמ עיגיש ,תוכמ קחשמל בינגמ םש
 שמתשמ קחשמה .6כ-הגמלו ביירדהגמל

 תא יפואב ריכזמו תורייוצמ תויומדב
 -רפוסה לש 061.\צ 1011788 קחשמה

 לע הידוראפ דוע יהוז ,ןורקיעב .ודנטנינ
 םירוביגה רשאכ םימסרופמ תוכמ יקחשמ
 ...דועו בנרא ,שורבכע ,הטי'צ םה ןאכ

 6\\ א\)צ\ ג
 ,ודנטנינזרפוסל ףסונ הלועפ קחשמ
 םתא םעפה .5סא-ה תא לצנמש

 לוכיש ,ללכושמו לודג טובורב םיטלוש

 רופיס .םיקירטובורה ומכ הרוצ תונשל
 תורשעמ רכומ קחשמה לש אשונה
 ליצהל ךירצ !רוציקב ...םירחא םיקחשמ
 ₪ !בוש ,ןכ יתושונאה תא

 \\)ס\ 1
 תונועגשהמ | םתינהנ
 | לותחה יסבאב לש
 ' ילעב ,ןכ םא
 = -רפוסהו | ביירדהגמה
 םע בוש רזוח יסבאב - ונוכיה ודנטנינ
 ליחתמ לכה .םיצנוקו םיללעמ לש םי

 ולש םינייחאה תא חקול יסבאב רשאכ
 והשמש ,אלא | .הירוטסיהל ןואיזומל

 דוביאל םיכלוה םינייחאהו שבתשמ
 םהיתובקיעב קלוד יסבאב | .ןמזב
 !םינקחש ינשל םג םיאתמש קחשמב

 וו סצ\ט \

 ה \\0\
 םג רוטילקת קחשמ

 60-הגמל םג .יס.יפל
 קחשמ והז !320-ל םגו

 וב אלמ היצמואדיו

 חצר ימ תולגל םכילע

 .קור ינו'ג רמזה תא
 רצויה תיבמ קחשמה

 ,בגא .אוגפס 006 או6085₪ טיהלה לש

 ...2 קרפל רבכ וישכע הכוז הזה קחשמה

 \\טס טוס
 ,ונמי לש עגושמה םיקחשמה םלועב
 תקדוב קירפ לש הבתכ לש טעמכ רשאכ

 תוינועבצהו קחשמה לש הקיפרגה תא
 ..ב רוביג ותויהב ודיפ טלבתמ ,ולש
 היחתל םקש רויצ אוה ודיפ !ןבל-רוחש

 -רפוסהו בילרדהגמה ךותל רשי באשנו
 קלח ,ןיבה אלש ימל ,ןבומכ הזו ודנטנינ
 ...םיקחשמה תלילעמ

 ו 6)\) 1 \
 וב קחשמ והז
 רטס'צ | בככמ
 םג .הטי'צה
 אצוי הז קחשמ
 ודנטנינ-רפוסל

 .ביירדהגמלו
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